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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN 

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára (forrás: 
Oktatási Hivatal honlapja) 

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése 
előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely letehető:  
a) idegen nyelvekből és informatikából kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését 
megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá  
b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való 
jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi 
tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a 
középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi 
vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakban.  
 
A fentiek szerint tehát:  
a) Az idegen nyelvek és informatika esetében a tanuló középiskolájának a helyi tantervében kell 
meghatároznia, hogy az egyes idegen nyelveket hány évfolyamon heti hány órában tanítja, és ha a tanuló 
megszerzi a meghatározott évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, a középiskolai tanulmányok 
teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban tehet az adott idegen nyelv 
vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát.  
b) Az idegen nyelveken és informatikán kívül, olyan érettségi vizsgatárgyakból, amelyeknél a tanuló 
számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, 
tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését 
megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a vizsgatárgyra vonatkozó helyi tantervi követelmények 
teljesítésével, adott időponttól kezdve lehetővé válik az előrehozott vizsga letétele.  
A rendelet meghatározza továbbá az első vizsgaidőszakot, amikor ezekből a vizsgatárgyakból az 
előrehozott vizsga tehető. Erre legkorábban a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában 
kerülhet sor. Ezen vizsgaidőszakot követően, a rendes érettségi vizsgaidőszak tanévének október-
novemberi vizsgaidőszakával bezárólag, bármely további vizsgaidőszakban lehetőség van az 
előrehozott vizsga letételére.  
c) Az új szabályozás tehát ezekből a vizsgatárgyakból lehetővé teszi azt, hogy a középiskolás diák 
először egy középszintű vizsgaeredményt szerezzen, majd – további felkészülés után – egy későbbi 
vizsgaidőszakban egy szintemelő vizsgával az adott vizsgatárgyból emelt szintű vizsgaeredményt is 
szerezzen.  
d) Változatlan ugyanakkor az a szabály is, hogy ha a középiskolás diák előrehozott vizsgaként először 
egy emelt szintű vizsgaeredményt szerez, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a 
vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy 
amennyiben a tanuló az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt sikeres (legalább elégséges) emelt 
szintű vizsgát tett valamely vizsgatárgyból, úgy nincs arra lehetősége, hogy a sikeres vizsgát az érettségi 
bizonyítvány megszerzése előtt megismételje. Ismétlő érettségi vizsgát az érettségi bizonyítvány 
megszerzése után tehet majd.  
e) Változatlan továbbá az a szabály is, hogy a sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai 
tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott 
vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában 
lehet jelentkezni.  
f) Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. 
magyar nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga letétele továbbra sem lehetséges.  
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A jelentkezés módja és határideje  
 
Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi 
vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és 
segítséget a vizsgázónak a „saját" középiskolája fog megadni. 
Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák 
szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező 
intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján. 
Minden továbbin információt és segítséget a vizsgázónak a jelentkezést fogadó középiskola fog 
megadni.  
A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban 
szeptember 5. a jelentkezési határidő.  
Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet 
elfogadni. Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően 
visszavonni, megváltoztatni nem lehet. Előrehozott érettségi vizsgára közép- és emelt szinten is lehet 
jelentkezni. A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a sikertelen – a középiskolai tanulmányok 
teljes befejezését megelőzően tett – szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító 
és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. 
A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázó döntése alapján jelentkezhet az elégtelen 
eredménnyel rendelkező vizsgatárgyból, a számára a törzslapkivonatában előírt javító vagy pótló 
vizsgára, ám – szabadon választható vizsgatárgy esetén – arra is lehetősége van, hogy az érettségi 
bizonyítvány megszerzéséhez másik szabadon választható vizsgatárgyat válasszon. A jelentkező a 
vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

JELENTKEZÉS módja a 2022. május – júniusi előrehozott érettségi vizsgára a Szent Miklós 
Görögkatolikus Gimnázium és Kollégiumban 

Az előrehozott vizsgára való jelentkezésre kérelmet kell beadni (lásd csatolt mellékletben) legkésőbb 
2022. február 15-ig, melyet kérünk kitöltve és aláírva leadni az osztályfőnök számára. Az osztályozó 
vizsgán szerzett osztályzatok véglegesek. Ezek az osztályzatok beszámításra kerülnek a felvételi pontok 
számításánál. Azok, akik ennek keretében teljesítik az adott évfolyam tantervi követelményeit, kötelező 
érettségi vizsgát tenni a legközelebbi érettségi vizsgaidőszakban, azaz 2022. május - júniusi 
vizsgaidőszakban. Ezen tanulóknak nem kell a továbbiakban az adott idegen nyelvi (angol vagy német) 
illetve informatika tanítási órán részt venni. 

A 11. évfolyamos tanulók érettségi vizsgáját a 2017-es érettségi követelmény, a 10. évfolyamos 
tanulók esetében már a 2020-as érettségi követelmény határozza meg.  

 

Nyíregyháza, 2022. január 12. 

                Seszták Ilona 
                      igazgató 
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KÉRELEM 

a 2021/2022-es tanév május-júniusi előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatban idegen nyelv/ informatika 

tantárgy esetén 

Alulírott ……………………………………………………………….. (tanuló neve) kérem, hogy a 

2021/2022-es tanév május-júniusi (tavaszi) érettségi vizsgaidőszakában előrehozott érettségi vizsgát tehessek 

……………………………………………………. tantárgyból.  

Tudomásul veszem, hogy az érettségi vizsga letételének feltétele idegen nyelv, illetve informatika 

tagozatosoknál informatika tantárgy esetén, hogy 11. évfolyamosként a 11. évfolyam és 12. évfolyam tantervi 

követelményeit, 10. évfolyamosként a 10. a 11. és a 12. évfolyam követelményét az adott tantárgyból 

osztályozó vizsga keretében teljesítem legkésőbb 2022. április 28-ig. Az előrehozott érettségi vizsga 

eredménye nem javítható, a vizsga nem ismételhető. Elégtelen osztályzat esetén a rendes érettségi 

vizsgaidőszakban van lehetőség javító érettségi vizsgát tenni. Az előrehozott érettségi vizsgára való 

kérelmemet a szaktanárral egyeztettem. 

Nyíregyháza, 2022. ……………. 

 

………………………… (tanulói aláírás)  …………………………… (szülői aláírás) 

 


