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Az érettségi vizsgára történő jelentkezéshez 
 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, 
a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi 
vizsgára való jelentkezés az erre a célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet 
iskolánk tanulójának az intézményünkben kell benyújtani. Előrehozott vizsgára csak a 
május-júniusi vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.  
 
A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-

novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. Az érettségi jelentkezést a jelentkezési 

határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet. 

 Az iskolánk tanulója jelentkezési lapot intézményünkben az osztályfőnöktől (különös 

esetben a központi e-mail címről elektronikus formában) kap. A jelentkezési határidő 

elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani 

a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási 

kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási 

kérelem benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem elfogadásáról az igazgató hoz 

döntést. 

Az érettségi vizsga - a tanulói jogviszony ideje alatt - térítésmentes az érettségi 

bizonyítvány megszerzéséig. Térítés nélkül teljesíthető továbbá 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 első alkalommal, valamint a javító- és pótló 

vizsga. 

Ha iskolánk tanulója emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a 

területileg illetékes kormányhivatal szervezi, az nem az intézményünkben kerül 

lebonyolításra. Ilyen esetben a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák 

helyszínét (szokás szerint más középiskolát), illetőleg a hivatal kéri fel a felügyelő 

tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező 

tanárokat. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal 

értesíti a vizsgázót. Mindettől függetlenül az érettségi vizsgára történő jelentkezés ugyan 

olyan módon – intézményünk keretei között – kerül benyújtásra minden tanulónak a 

saját osztályfőnökénél.  

Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a tanuló osztályfőnökétől, e-

mailben a bbzsz@zeneakademia.hu címen, vagy a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet bővebb információkhoz jutni. 
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