A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
Információk az érettségi vizsgára történő jelentkezésről
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. február 15.
A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában megjelölhető vizsgafajták a
következők: előrehozott, rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló valamint javító
érettségi vizsga.
Előrehozott érettségi vizsga: az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.
Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a
tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi
vizsga.
Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi
bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga.
Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett
érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A
tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt
szintemelő érettségi vizsgát a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből,
továbbá informatikából lehet tenni.
Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem
elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi
vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.
Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi
bizonyítvánnyal.
Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de
be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti
szintemelő érettségi vizsga megismétlése.
Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy
megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító
érettségi vizsga folytatása.
A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint.
1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező
-

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban
nem álló jelentkező kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő
jelentkezése esetén:




az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,
a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai
tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,
az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre
vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony
megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési
igény megállapításának lenne helye, akkor a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet
12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell
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alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított
igazolással kell bizonyítani.)
minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását

Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési
lapon az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő érettségi eredmény
tényét „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell
jelezni a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy
emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével.
2. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával szakképző évfolyamon
tanulói jogviszonyban álló vizsgázó (amennyiben az adott középfokú intézmény nem
szervez érettségi vizsgát) kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő
jelentkezése esetén:






az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,
a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai
tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,
az iskola által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről
szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik
be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne
helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9)
bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell
bizonyítani.),
minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását

Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon
az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő érettségi eredmény tényét „A
vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a
megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az
„igen” szó feltüntetésével.
Külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők kiegészítő érettségi vizsgára történő
jelentkezése esetén:




az érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolatát,
a kétszintű vizsgarendszerben esetleg már korábban megszerzett érettségi
tanúsítvány(ok) másolatát,
minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező határon túli jelentkezők kiegészítő
vizsgafajtára nyújthatják be jelentkezésüket. Amennyiben a kétszintű rendszerben
szereztek már érettségi tanúsítványt, úgy lehetőség van az adott tárgyból ismétlő és
szintemelő vizsga letételére is.
3. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező
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-Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban
nem álló vizsgázó rendes érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:







a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai
tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,
ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (amely még a
hagyományos érettségi rendszerben vagy már a kétszintű érettségi rendszerben
előrehozott vizsgaként keletkezett), akkor ezen eredmények igazolására
szolgáló törzslapkivonatot,
az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre
vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony
megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési
igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12.
§-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított
igazolással kell bizonyítani.),
minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását

-Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban
nem álló vizsgázó javító vagy pótló érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:







a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai
tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,
a megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát (a törzslapkivonatot abban a
középiskolában állították ki, ahol a már sikeresen teljesített vizsgá(ka)t letette,
ill. ahol a jelentkezőt javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították),
az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre
vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony
megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési
igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12.
§-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított
igazolással kell bizonyítani.),
második vagy további javító érettségi vizsga esetén eredeti példányban a
vizsgadíj befizetésének igazolását.

Javító/pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat
is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a vizsgázó már rendelkezik
érettségi eredménnyel. Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény 2005 előtt,
hagyományos rendszerben keletkezett, akkor a megfelelő hagyományos tárgyat
kell kiválasztani a vizsgatárgyak listájából. Majd ezeknél a vizsgatárgyaknál a
jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat
alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban
(hagyományos rendszerben, középszinten, emelt szinten) az „igen” szó
feltüntetésével. Ezt követően az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban
jelzett eredményem feltüntetését kérem” oszlopban ki kell választani, hogy melyik
vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a
vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító/pótló vizsgára jelentkezik, a vizsga
fajtáját javítónak/pótlónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény”
beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni. Pótló érettségi
vizsgára történő jelentkezés esetén mellékletet is csatolni kell a jelentkezési
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laphoz. Figyelem! Pótló vizsga letételére - az érettségi vizsgarendszer változása
miatt - csak a kétszintű rendszerben megkezdett vizsgák esetében van lehetőség.
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.
Ha a vizsgázó az alábbi vizsgatárgyak valamelyikéből jelentkezik érettségi vizsgára, a
Jelentkezési lap mellékletei pont alatt megtalálható, megfelelő nyilatkozatot is ki kell töltenie,
és csatolnia kell a jelentkezési laphoz:






Informatika - középszintű vizsga esetén Figyelem! A háromféle nyilatkozat
közül egyet kötelező kitölteni.
Informatika - emelt szintű vizsga esetén Figyelem! A háromféle nyilatkozat
közül egyet kötelező kitölteni.)
Testnevelés - emelt szintű vizsga esetén
Testnevelés - középszintű vizsga esetén
Pótló vizsgára történő jelentkezés esetén

További információkat a kétszintű érettségiről és a vizsgatárgyi követelményekről a
www.oktatas.hu honlapon talál.

Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi
bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és
pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel
rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és
első
alkalommal
a
javítóés
pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi
vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának
megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az
összeg
2017-ben
19
000
Ft).
Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre
érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra
kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2017-ben 32 000
Ft).
Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a
középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű
vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.
A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.
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A vizsgadíj befizetése történhet:



a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám:
Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.
Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni
kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor
felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett
összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül
jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell
választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.
A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:






A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat
kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):
 utalás devizaneme: EUR
 Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB



Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank,
bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:
 Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent") SWIFT-BIC kódja:
MANEHUHB
A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában
fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi
iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a
jelentkező
számára.
A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a
jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén
a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.
Az érettségi vizsga - a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a
tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá
az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban
tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.
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2017. május-júniusi érettségi vizsgaidőszaktól módosul az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
Megjelent az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
módosítása, amely tartalmazza a 2017. május-júniusi érettségi vizsgaidőszaktól a
szakgimnáziumokban kötelezően választandó szakmai vizsgatárgyak részletes követelményeit
és néhány közismereti vizsgatárgy követelményeinek pontosítását.
www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol
A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium munkatársai-szükség esetén- segítenek a
vizsgára történő jelentkezésben.
Szeretettel várjuk a jelentkezésüket!
Budapest, 2017. január 9.
Pukli István
intézményvezető
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