
Jelentkezés az érettségi vizsgára 

12. § *  (1) *  Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány 

megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben a jelentkező 

számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára 

jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. 

Ha a tanuló olyan vizsgatárgyból kíván érettségi vizsgát tenni, amelyből középiskolájának 

helyi tanterve szerint nem tehet érettségi vizsgát, e vizsgatárgy esetében a jelentkezési feltételt 

vendégtanulói jogviszonyban, másik középiskolában teljesítheti. Az érettségi bizonyítvány 

megszerzése utáni, továbbá a középiskolai tanulmányok sikeres befejezését követően, tanulói 

jogviszonyon kívül tett érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból, az előzetes tanulmányok 

vizsgálata nélkül - idegen nyelv esetén a magyar köznevelési rendszer középiskoláiban 

tanított nyelvekből - tehető érettségi vizsga. A tanulói jogviszonyon kívül, a középiskolai 

tanulmányok sikeres befejezése nélkül érettségi vizsga nem tehető. 

(2) Az érettségi vizsgára jelentkező - függetlenül attól, hogy milyen szintű érettségi 

vizsgára készült fel a középiskolában - szabadon választhatja meg a vizsga szintjét. A 

jelentkező a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja. 

Egy vizsgaidőszakban egy vizsgatárgyból csak egy szinten lehet érettségi vizsgát tenni. 

(3) Az érettségi vizsgára történő jelentkezést a vizsgabizottságot működtető intézménybe 

lehet benyújtani. 

(4) *  Érettségi vizsgára lehet jelentkezni 

a) *  tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a 

középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy, ha az 

nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban, 

b) *  tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a 

középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, vagy, ha az 

nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban vagy a 

kormányhivatalban, 

c) a tanulói jogviszony megszűnését követően bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát 

szervező, vizsgabizottságot működtető intézményben. 

(5) *  A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy 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 tanulói jogviszony megszűnése után rendes, kiegészítő, szintemelő, 

ismétlő érettségi vizsgára, a rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsgát követően 

pótló vizsgára, a rendes, a pótló érettségi vizsgát követően javítóvizsgára az eltelt időtől 

függetlenül jelentkezni lehet. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes 

vizsgakövetelmények szerint kell letenni. 

(6) *  Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal 

történhet. A jelentkezési lapot 

a) *  
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b) *  május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig, 

c) *  október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-ig 

lehet benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. A jelentkezési 

határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától 

számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje 

jogvesztő. A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni a kötelezően 

és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, valamint a vizsga e rendelet 9. §-

ának (1) bekezdése szerinti fajtáját. A vizsgára jelentkezőnek fel kell tüntetnie azt is, ha a 

vizsgatárgyból nemzetiségi nyelven vagy célnyelven kíván vizsgázni, illetve élni kíván a 6. § 

(7) bekezdésében meghatározott jogával. Ha a jelentkező még nem rendelkezik érettségi 

vizsgabizonyítvánnyal jelentkezési lapján fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi 

vizsgáit. *  

(6a) *  A vizsgára jelentkező a szakközépiskolában az érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyamokat követő érettségi vizsgára való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy kötelezően 

választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott 

vizsgaidőszakban nem változtathatja meg. 

(6b) *  A vizsgázó, ha rendes érettségi vizsgáját középiskolai tanulmányainak teljes 

befejezése után, tanulói jogviszonyon kívül teszi, és iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban 

szerzett, államilag elismert szakképesítéssel rendelkezik, a vizsgára való jelentkezéskor 

igazolja, hogy rendelkezik az Nkt. 6. § (2a) bekezdése szerinti iskolai rendszerű nevelésben-

oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel, és nyilatkozik arról, hogy kötelezően 

választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott 

vizsgaidőszakban nem változtathatja meg. 

(7) *  A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. 

Amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel 

tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal 

értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni is tudja, előrehozott vizsgára való jelentkezés 

esetén emellett igazolnia kell a 9. § (3) bekezdésében szabályozott feltételeknek való 

megfelelést is. Az igazolást annak a köznevelési intézménynek a vezetője állítja ki, amellyel a 

tanuló tanulói jogviszonyban áll. A kiegészítő és az ismétlő, valamint a tanulói jogviszony 

megszűnése után a szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni az érettségi 

bizonyítványt, tanúsítványt. A tanulói jogviszony megszűnése után - a jelentkezési lap 

benyújtásakor - a jelentkezőnek igazolnia kell a személyazonosságát, továbbá be kell mutatnia 

a középiskolai bizonyítványát és az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, 

tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolást. A pótló-, javítóvizsgára, valamint a 

tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési 

laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az esetben, ha az érettségi vizsga 

az Nkt. 94. § (4) bekezdés p) pontja alapján kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint nem 

ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgabizottságot működtető intézmény, az 

emelt szintű vizsgák, valamint a kormányhivatalnál történő jelentkezés esetén a Hivatal 

számlájára befizetett térítési díj, tandíj, vizsgáztatási díj befizetését igazoló okiratot vagy 

annak másolatát. 
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(8) *  A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz személyesen, postai úton tértivevényes 

küldeményben vagy írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás útján is be lehet 

nyújtani. A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, 

ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési laphoz a 

mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell. Ha a szükséges 

mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának 

kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás 

elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen. 

(9) *  A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés 

elutasításáról - a döntés indokának megjelölésével - az igazgató döntést hoz. A 

kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a kormányhivatal 

által hozott döntés vonatkozásában másodfokon a Hivatal jár el. Az igazgató által elfogadott 

jelentkezést a jelentkezési határidő lejárta után - ha e rendelet másként nem rendelkezik - 

visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet. A jelentkezés elfogadásakor dönteni kell a 6. § 

(7) bekezdésében meghatározottak alapján benyújtott kérelemről is. A döntést határozatba kell 

foglalni. Az emelt szintű vizsgára vonatkozó döntés határozatát a (11) bekezdés szerinti 

határidővel meg kell küldeni a kormányhivatalnak. Ha a tanulói jogviszony megszűnése után 

következik be olyan állapot, amely alapján az Nkt. 4. § 25. pontjában felsorolt sajátos nevelési 

igény megállapításának lenne helye, az e bekezdésben és a (6)-(7) bekezdésében foglaltakat 

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság fennállását külön jogszabályban 

meghatározott szakértői bizottság szakértői véleményével kell bizonyítani. 

(10) *  A jelentkezési határidő lejártát követően az igazgató összesítő jelentést készít az 

érettségi vizsgára jelentkezőkről. Az összesítő jelentésben a 9. § (1) bekezdése szerinti 

vizsgafajtánként fel kell tüntetni a vizsgára jelentkezők számát, vizsgatárgyankénti 

megoszlását, a választott vizsgaszintet, vizsgarészeket, a nemzetiségi nyelven, a célnyelven 

vizsgázókat, a 6. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával vizsgázókat. 

(11) *  Az összesítő jelentést 

a) *  május-júniusi vizsgaidőszak esetén március 1-ig, 

b) október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 10-ig 

a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében elektronikusan meg kell küldeni a 

Hivatalnak, továbbá kinyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középiskola 

fenntartójának. *  

(12) *  Az összesítő jelentés alapján 

a) a kormányhivatal, illetve a Hivatal - a szabályzatban foglaltak szerint - megbízza a 

vizsgabizottság elnökét, illetve, ha a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát emelt szinten 

szervezik meg, a Hivatal előkészíti, a kormányhivatal megszervezi az emelt szintű érettségi 

vizsgát, 

b) a Hivatal a központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak esetében elkészíti, és - 

a szabályzatban foglaltak szerint - megküldi a középszintű érettségihez az írásbeli vizsga 

feladatlapjait, valamint közzéteszi a feladatlapok javításához, értékeléséhez a javítási és 

értékelési útmutatót (a továbbiakban: útmutató). 
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(13) *  

(14) *  Ha a jelentkező az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért nem kezdheti meg, 

mert nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését törölni kell. A törlésről az 

igazgató határozatot hoz. 

(15) *  Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, az 

adott vizsgaidőszakban rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem tehet. A tanuló kérelmére 

a rendes érettségi vizsgajelentkezéseit előrehozott érettségi vizsgajelentkezésre kell 

változtatni bármely érettségi vizsgatárgyból, amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat 

a vizsgajelentkezéseket, amelyekre a tanuló nem jogosult, az igazgató törli. *  

(15a) *  Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli 

érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi 

szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott 

vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli. 

(16) *  Előrehozott érettségi vizsgára kormányhivatalnál jelentkezhet bármely érettségi 

vizsgatárgyból az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy 

külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait. A vizsgára 

bocsátáskor nem kell vizsgálni az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, azonban 

a sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak a középiskolai végzettséget tanúsító 

okirattal együtt alkalmazható. *  
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