
Előrehozott érettségi vizsga
A 100/1997. Kormányrendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról

Tájékoztató a 10. és 11. évfolyam számára



Az érettségi vizsga fajtái
 Előrehozott érettségi vizsga: 10., 11. évfolyam vizsgaidőszakaiban, ill. 12.

évfolyam őszi vizsgaidőszakában a lehetséges tantárgyak valamelyikéből
 Rendes érettségi vizsga: 12. év végén
 Szintemelő érettségi vizsga: már rendelkezik az adott tárgyból középszintű

vizsgával
 Kiegészítő érettségi vizsga: a rendes érettségi időszakot követően, érettségi

bizonyítvánnyal már rendelkezők számára olyan tárgyból, amiből még nincs
eredménye, bármely vizsgaidőszakban.

 Ismétlő érettségi vizsga: a rendes érettségi időszakot követően, érettségi
bizonyítvánnyal már rendelkezők számára olyan tárgyból, amiből már van
eredménye, bármely vizsgaidőszakban.

 Javító érettségi vizsga: elégtelen vizsga megismétlése
 Pótló érettségi vizsga: ha valamely vizsgarészen önhibáján kívül nem tud

megjelenni a vizsgázó, akkor kérelmére az igazgató pótló vizsgát engedélyezhet.
Pl. ha a szóbelin nem tud megjelenni, nem veszik el az eredménye, a következő
időszakban csak szóbelizni kell.



Az érettségi vizsga szintjei

Középszintű vizsga

• A május-júniusi időszakban itt a 
gimnáziumban kerül 
megszervezésre.

Emelt szintű vizsga

• A felsőoktatásba való 
bekerüléshez 1 kötelező, 
általában az előírt vizsgatárgyak 
valamelyikéből.

• Kijelölt vizsgahelyen kerül 
megszervezésre (nem itt a 
gimnáziumban)



100/1997. Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

(3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi
bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal
letett érettségi vizsga, amely letehető

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, informatikából a
középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi
vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban, 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, először a középiskolai
tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi
vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.



Előrehozott érettségi vizsga 9.§(3)

a tanulói jogviszony fennállása alatt,

 az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes 
érettségi vizsgatárgyból 

első alkalommal tett vizsga.



Milyen tantárgyból, mikor tehető érettségi vizsga? 
9.§(3)a) és (12.§)

1. Idegen nyelvekből: ANGOL nyelv, NÉMET nyelv

Mikor? Legkorábban 10. év végén, majd az ezt követő 
vizsgaidőszakokban, azaz:
 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakban

 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakban

 11. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakban

 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakban.

Ezt követően szintemelő vizsga tehető. (pl. 11. év végén közép angol, 12. 
őszén emelt angol)



A jelentkezés feltételei
Angol nyelv és Német nyelv 

(10.), 11. és 12. év végi osztályzat megszerzése, melynek módja:

Osztályozó vizsga letétele a (10.), 11. illetve a 12. évfolyam 
anyagából:

A vizsgára legkésőbb február 15-ig külön nyomtatványon kell 
jelentkezni,

A vizsga időpontja: 2020. április 22. 

A vizsga részei: írásbeli (90 perc) és szóbeli (15 perc)

Az osztályozó vizsga eredménye kerül a középiskolai bizonyítványba 
év végi osztályzatként, azon javítani később már nem lehet. 
(Elégtelen osztályzat esetén javító vizsgát kell tenni!)



Milyen tantárgyból tehető még érettségi vizsga?
9.§ (3)b)

2. olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyek tanítása a középiskolai 
tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében 
lezárul. 

Ilyen tantárgyak: 
Kémia

Földrajz

Informatika

Ének-zene

Vizuális kultúra

Fizika



Ezekből a tárgyakból mikor tehető érettségi vizsga?

A helyi tanterv követelményeinek teljesítése után, leghamarabb 10. 
évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakban, majd ezt követően 
bármikor.

Tehát:
 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakban

 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakban

 11. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakban

 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakban

Az előrehozott középszintű vizsgát követően lehet szintemelő vizsgát 
tenni. 



A jelentkezés feltételei
1. Amennyiben a jelentkező már befejezte a helyi tantervben előírt 
tanulmányait az adott tárgyból, akkor csak jelentkeznie kell. 

Pl. informatika, földrajz, kémia – 11. őszétől kezdődően

fizika, ének-zene, vizuális kultúra – 12. őszétől kezdődően

2. Amennyiben még nem fejezte be tanulmányait az adott tantárgyból, 
akkor a még be nem fejezett tanév(ek)  anyagából osztályozó vizsgát 
kell tennie. 

Pl. informatika, földrajz, kémia 10. év végén jelentkezik, akkor a 10. év 
anyagából osztályozó vizsgát kell tennie

fizika, ének-zene, vizuális kultúra – 11. év végén jelentkezik, akkor a 
11. év anyagából osztályozó vizsgát kell tennie



Az osztályozó vizsgáról, ha szükséges: 
informatika, kémia, földrajz, fizika, ének-zene és vizuális 

kultúra esetén

• A vizsgára legkésőbb február 15-ig külön nyomtatványon kell 
jelentkezni,

• A vizsga időpontja: 2020. április 22., 23. (beosztás a jelentkezések 
alapján) 

• A vizsga részei: írásbeli (60 perc) és szóbeli (15 perc) ill. gyakorlati 
(vizuális kultúra esetén)

• Az osztályozó vizsga eredménye kerül a középiskolai bizonyítványba 
év végi osztályzatként, azon javítani később már nem lehet. 
(Elégtelen osztályzat esetén javító vizsgát kell tenni!)



Fontos tudni!
Tanulói jogviszony alatt

emelt szintű előrehozott vizsgaeredmény után, ugyanabból a 
vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet a 
tanuló.

Sikertelen előrehozott érettségi vizsga, vagy sikertelen 
szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból 
javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi 
vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.

A többi tantárgyból előrehozott érettségi vizsga letétele nem 
lehetséges!



Az előrehozott vizsga célja

vizsga szituáció átélése, tapasztalat szerzés

Kevesebb(?) vizsgatárgy lesz 12. tanév végén

Mindkét szinten lehet vizsgaeredmény, választási 
lehetőség a továbbtanulásnál 

A biztos tudással kiváló (80%<) eredmény elérése



Az érettségi és felvételi kapcsolata

500 pont= 3 részből tevődik össze:
I. TANULMÁNYI PONTOK (max 200 pont)
1. „vitt pont” 100 pont (11. és 12. évvégi irodalom és nyelvtan átlaga, 

töri, matek, idegen nyelv és 1 természettudományos tárgy utolsó 2 
év végi jegyének VAGY 2 természettudományos tárgy utolsó év végi 
jegyének összege x2.

2. 100 pont „érettségi eredmények” az érettségin szerzett százalékos 
eredmények átlaga





II.

Elérhető: 200 felvételi pont



III. TÖBBLETPONTOK  (max. 100 pont)

A) Érettségi többletpont emelt érettségiért 50 pont, ha legalább 
45%-os és szerepel az adott szak felvételi követelményei 
között

B) Egyéb többletpont :
 Nyelvvizsga pont: középfokú nyelvvizsga 28 pont; 

felsőfokú 40 pont DE 2 középfok 40 pont;
Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont!

 szociális rászorultság (40 pont) 
 sporteredmény,
 SNI (csak abban az esetben, ha a középiskolai tanulmányok 

alatt is fennállt.



Lehetőségek

Sikeres júniusi középszintű vizsga esetén a következő 
vizsgaidőszaktól kezdődően szintemelő vizsga (emelt) 
tehető.

Kiváló eredmény elérésével több érettségi pont érhető 
el.

Ha idegen nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot 
teljesít, akkor automatikusan középfokú, B2 nyelvvizsgát 
kap. 



Az érettségi vizsga részei

Írásbeli

Szóbeli

Gyakorlati, portfólió védés (informatika, testnevelés, vizuális 
kultúra)



A vizsga minősítése

Közép szinten

25%- 39% elégséges(2) 

40%- 59% közepes (3) 

60%- 79% jó(4)

80%- 100% jeles(5) 

Emelt szinten

25%- 32% elégséges(2) 

33%- 46% közepes (3) 

47%- 59% jó(4)

60%- 100% jeles (5)
Amennyiben felvételi tantárgy 

eredménye emelt szinten legalább 
45%, úgy azért a felvételi eljárás 
során +50 többletpont jár.



Az ÍRÁSBELI érettségi vizsga időpontjai 
2021. május-júniusi vizsgaidőszak

Időpontok: 2021.

• május 6. csütörtök 9.00 óra: angol nyelv

• május 7. péntek 9.00 óra: német nyelv

• május 11. kedd 8.00 óra: kémia

• május 11. kedd du. 14.00 óra: földrajz

• május 14. péntek 8.00 óra: közép informatika

• május 14. péntek 14.00 óra: ének-zene

• május 17. hétfő 8.00 óra: emelt informatika

• május  18. kedd 8.00 óra: fizika

• május 18. kedd 14.00 óra: vizuális kultúra



A szóbeli vizsga időpontjai

Emelt: június 3-10. (szombaton is lehet!) a behívón megjelölt 
helyszínen és időpontban! 

A behívót vinni kell!

Közép: június 14-25. EGA (beosztás március elején)

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán személyi igazolvánnyal
kell igazolni a vizsgázó személyazonosságát!



2021. Október-novemberi vizsgaidőszak
vizsga tehető az előbbieken kívül

Ének-zene

Vizuális kultúra

Fizika

Az erre az időszakra vonatkozó jelentkezést a tanuló önállóan 
intézi, a vizsga nem az EGA-ban lesz.

(Segítünk a jelentkezésben.)



A vizsga helyszíne

Közép szinten Emelt szinten

A behívón szereplő 
helyszínen és időpontban.

(április eleje)

(önállóan kell eljutni a helyszínre)



A vizsga sikeres, ha…

Mindkét vizsgarészből 
legalább 12%-ot teljesít a 
vizsgázó.

A vizsga eredményéről

Törzslapkivonatot kap a 
vizsgázó, amit a rendes 
érettségi vizsgára való 
jelentkezéskor (2022. február 
15) LE KELL ADNI!

(azaz el kell tenni!)



Az érettségire való jelentkezés folyamata
1. Adategyeztető lap kitöltése, leadása az 
osztályfőnököknek – január 31-ig

• két keresztnév, születési hely, lakcím - pontos kitöltés a 
hivatalos dokumentumok alapján

2. Az elektronikus rendszerből nyomtatott jelentkezési 
lap ellenőrzése:

• átnézni betűről betűre, az esetleges hibákat 
egyértelműen javítani,

• aláírni, aláíratni a szülővel (ha még nem töltötte be a 18. 
életévét), 



Csatolandó dokumentumok:

Informatika esetén csatolni hozzá az informatika érettségihez 
szükséges külön jelentkezési lapot a használni kívánt programokról.

ANGOL vagy NÉMET esetén csatolni hozzá az osztályozó vizsgára 
való jelentkezési lapot.

Esetleges mentességi kérelem esetén csatolni kell:

- az érvényes szakértői véleményt

- Írásos kérelmet (kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló 
esetén a tanuló írja)

3. Ellenőrzött, helyes, aláírt jelentkezési lap és egyéb, fent felsorolt 
dokumentumok végső leadási határideje: 

FEBRUÁR 15.



Vészhelyzet esetén

Amennyiben a jelentkezési határidőt megelőzően, ill. a határidő 
időpontjában a kialakult járványhelyzet miatt nem lesz jelenléti 
oktatás, akkor a jelentkezést az e-kréta üzenetein keresztül 
intézzük. 

Minden információt az osztályfőnökökön keresztül és a krétán 
keresztül is eljuttatok a diákokhoz.



Ha a vizsga sikerül:
És az eredmény megfelelő: jövőre kevesebb tárgyból kell vizsgázni 

oÉs az eredmény nem megfelelő: 

ugyanazon a szinten nem lehet megismételni jövőre az érettségit, azaz nem lehet javítani 
az eredményen, de:

 ha középszinten érettségizett 11. osztályban, akkor tehet szintemelő vizsgát, azaz 
érettségizhet emelt szinten az adott tantárgyból, s majd eldöntheti, hogy a két 
eredmény közül melyik kerüljön a bizonyítványba és melyikről kap tanúsítványt,

vagy

 Nyelv esetén tehet a másik idegen nyelvből bármilyen szintű érettségit, és ha választ 
egy másik kötelezően választott tárgyat is, akkor az előrehozott vizsga eredménye csak 
hatodikként fog szerepelni a bizonyítványban.

 Többi tantárgy esetén tehet más kötelezően választott tantárgyból bármilyen szintű 
érettségit, és így az előrehozott vizsga eredménye csak hatodikként fog szerepelni a 
bizonyítványban.



Ha a vizsga elégtelen:
Jövőre: 

• javító vizsgát tehet: azaz középszinten újra megpróbálhatja az adott 
tárgyból az érettségit, és annak az eredménye kerül majd a 
bizonyítványba, de ezt csak a rendes érettségi időszakban teheti.

vagy

• Idegen nyelv esetén: A másik idegen nyelvet választja a kötelező 
nyelvi tantárgynak, abból érettségizik bármilyen szinten, így annak a 
tárgynak az eredménye kerül majd a bizonyítványba.

• Egyéb tantárgy esetén: Más tantárgyat választhat a kötelezően 
választott (ötödik) tantárgynak, abból érettségizhet bármilyen 
szinten, így annak a tárgynak az eredménye kerül majd a 
bizonyítványba. 



Mikor érdemes jelentkezni?

Biztos tudással rendelkezik

Cél közel 90% vagy annál jobb eredmény elérése.



Kérdés esetén nyugodtan keressenek: onemarti@egaaszod.hu

Diákok kérdéseiket a Teams csevegések-en keresztül is 
eljuttathatják. Ezen a felületen előre egyeztetett időpontban 
személyes, online megbeszéléssel is szívesen segítek.

Osgyániné Németh Márta

igazgatóhelyettes



Eredményes felkészülést!


