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Tájékoztató 

az előrehozott érettségi vizsgáról 

  

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet szerint az előrehozott 

érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony 

fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi 

vizsga, amely letehető:  

a) idegen nyelvekből, informatikából a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-

júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban,  

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltétele-

inek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanul-

mányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését 

megelőző második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.  

 

Bővebb információt az alábbi linken olvashatnak az előrehozott érettségi vizsgáról: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/Tanuloi_jogviszony_elorehozott_erett-

segi_20200831.pdf 

 

A jelentkezés szempontjából az előrehozott érettségi vizsga ugyanolyan érettségi vizsgának minősül, mint a rendes 

érettségi vizsga:  

 a jelentkezéstől ebben az esetben sem lehet visszalépni, 

 a jelentkezés szintje a jelentkezési határidőt követően nem módosítható, 

 egy tárgyból adott szinten egy alkalommal tehető előrehozott érettségi vizsga, 

 a sikeres (elégtelentől különböző eredményű) előrehozott érettségi vizsga megismétlésére jobb érdemjegy 

megszerzése érdekében csak az érettségi bizonyítvány megszerzése után van lehetőség, 

 ha az előrehozott vizsga során a vizsgázó középszinten vizsgázott, tanulói jogviszonya alatt egy alkalommal 

szintemelő érettségi vizsgát tehet az adott vizsgatárgyból. 

 

A tanulónak az előrehozott érettségi vizsga letételének szándékát legkésőbb 2020. november 27-ig kell jelezni a 

mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és az osztályfőnöknek történő leadásával.  

Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének az a feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell iskolánk helyi tantervé-

ben az adott vizsgatárgyra – a teljes tanulmányi időre vonatkozóan – megfogalmazott követelményeit, és meg kell sze-

reznie az abban előírt osztályzatokat. E nélkül a tanuló nem bocsátható érettségi vizsgára. Az osztályzatok megszerzése 

az ilyen esetben osztályozóvizsgával történik még az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt.   

Két esetet különböztetünk meg: 

a. Ha a tanuló május-júniusban olyan tárgyból (pl. informatika) kíván előrehozott érettségi vizsgát tenni, amely-

nek tantervi követelményeit az adott tanévben teljesíti, akkor egy (1) osztályozó vizsgát kell tennie az osztá-

lyozóvizsga időpontja és a tanév vége közötti időszakra tervezett anyagrészből. Ebben az esetben az osztá-

lyozóvizsgán szerzett jegy egyenértékű az adott tárgyból a tanuló többi érdemjegyével. 

b. Ha a tanuló május-júniusban olyan tárgyból (angol nyelv) kíván előrehozott érettségi vizsgát tenni, amelynek 

tantervi követelményeit csak a következő tanév végén teljesíti, akkor két (2) osztályozóvizsgát kell tennie. Az 

első osztályozóvizsgát a fenti a) pont szerint kell letennie, a második vizsgát pedig a következő tanév teljes 

anyagrészéből. Ebben az esetben a második osztályozóvizsgán szerzett jegy a tanuló tanév végi osztályzatá-

nak minősül, ezt a tanuló már nem javíthatja, ez kerül a bizonyítványába.  

Az osztályozóvizsgára szintén legkésőbb 2020. november 27-ig lehet jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitölté-

sével és a szaktanárnak történő leadásával.  

 

Ha az osztályozóvizsgára jelentkező tanuló az osztályozóvizsgán nem jelenik meg, az adott tárgyból „elégtelen” osz-

tályzatot kap.  

Az osztályozóvizsgák tervezett időpontjai:  

2020. november 30. - december 4.    (11. évfolyam angol tananyag) 

2021. április 19-23.   (12. évfolyam angol tananyag, 10. évfolyam informatika tananyag) 

 

 

 

2020. november 18.          Szabóné Bogár Erika  

 igazgató 
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SZÁNDÉKNYILATKOZAT  

ELŐREHOZOTT  ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSRŐL 
 

 

Jelentkező tanuló neve: Osztálya: 

Tantárgy  neve:  

A vizsga szintje (közép/emelt):  

A tárgyat a jelentkezéskor tanító szaktanár neve:  

 
Tudomásul veszem, hogy az előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés feltétele a tantárgyi próbaérettségi köve-

telményeinek sikeres teljesítése. 

 

Pilisvörösvár, 2020. ………………… 

 

 

 

Szülő/gondviselő aláírása  A jelentkező aláírása 

 

Szaktanár aláírása:…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP OSZTÁLYOZÓVIZSGÁRA  

 

 

 

Jelentkező tanuló neve:  Osztálya: 

Tantárgy neve:  

A tárgyból mely évfolyam(ok) anyagából kíván vizsgázni?  

A tárgyat a jelentkezéskor tanító szaktanár neve:  

 

 

A jelentkezés rövid indoklása: 

 Előrehozott érettségi vizsgát kívánok tenni. 

 Egyéb ok, mégpedig: 

 

 

Pilisvörösvár, 2020. ………………… 

 

 

 

 

Szülő/gondviselő aláírása  A jelentkező aláírása 

 

 

Szaktanár aláírása:…………………………………. 


