ÉRETTSÉGI 2019
Jelentkezés érettségi vizsgára

I. Fontosabb jogszabályok:


100/1997. évi Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról



40/2002.OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről



Közismereti érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten) követelményei



Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak (közép- és emelt szinten) követelményei

II. Érettségi vizsga fajtái


Rendes: a középiskolai tanulmányok befejezése után első alkalommal tett érettségi vizsga.



Előrehozott: az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói

jogviszony fennállása alatt, első alkalommal tett érettségi vizsga.


Kiegészítő: a sikeresen befejezett vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő tantárgyból

tett érettségi vizsga.


Szintemelő: a középszintű sikeres vizsga után ugyanabból a tantárgyból emelt szinten, első alkalommal

megismételt vizsga. Az érettségi bizonyítvány átadásáig csak egy alkalommal tehető ugyanabból a
vizsgatárgyból.


Pótló: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett

rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.


Javító: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a

sikertelen (25 % alatti) rendes, előrehozott, pótló, és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő
érettségi vizsga megismétlése.


Ismétlő: az érettségi bizonyítvány kiadása után a korábbi sikeres érettségi vizsga azonos szinten, vagy

az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

III. Érettségi vizsga tárgyai
Kötelező tantárgyak:


Magyar nyelv és irodalom



Matematika



Történelem



Választott idegen nyelv



Ágazati szakmai érettségi (2017-től a szakgimnáziumokban az ágazati szakmai érettségi kötelező

vizsgatárgy)
Tehát öt tantárgyból kötelező érettségizni, de lehet többől is.
Ha öt tantárgy érettségije sikeres, akkor állítható ki az érettségi bizonyítvány.

IV. Érettségi vizsga részei

Általában két vizsgarészből állnak a vizsgatárgyak, kivéve: középszintű matematika
(csak akkor van szóbeli, ha sikertelen az írásbeli).


Írásbeli (lehet helyette projekt érettségi, pl. középszintű társadalomismeret);



szóbeli (lehet helyette projekt érettségi, pl. középszintű mozgóképkultúra-és

médiaismeret);


gyakorlati (általában írásbeli vagy szóbeli helyett, pl. testnevelés, informatika).

V. Érettségi vizsgára bocsátás feltételei


Érettségi vizsgára egy tárgyból csak akkor lehet jelentkezni, ha a tanuló az adott tantárgyból teljesítette

az iskola helyi tantervében előírt követelményeket, azaz kapott valamilyen év végi osztályzatot és ez benne
van a bizonyítványában.


2016-tól 50 óra iskolai közösségi szolgálatról szóló igazolás.

Figyelem! Nem kezdheti meg az érettségi vizsgát az a - nappali tagozatos - tanuló, aki az írásbeli érettségi
kezdetéig nem teljesítette a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot!

VI. Mentességek
Szakértői vélemény alapján adható kérelemre, igazgatói határozattal.
Mentesíteni lehet:


kötelező vizsgatárgy alól;



vizsgarész alól;



értékelés egy része alól (pl.: helyesírás).

Ezen túl:


vizsga idejének, felkészülési idejének meghosszabbítása;



eszközhasználat;



különleges bánásmód.

VII. A sikeres érettségi vizsga feltételei


a 25 %-os végső eredmény,



az egyes vizsgarészekből 12 %

VIII. Előrehozott érettségi vizsga

2014. jan. 1-jétől előrehozott érettségi csak:


idegen nyelvekből és



informatikából

tehető; csak a tavaszi vizsgaidőszakban; csak a középiskola teljes befejezését
megelőző első vagy második tanévben, erre a vizsgára nem végzős (10-11. évfolyamos) diákjaink
jelentkezhetnek..
Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének tehát az a feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell a saját
középiskolájának helyi tantervében az adott vizsgatárgyra – a teljes tanulmányi időre vonatkozóan –
megfogalmazott követelményeit, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat. Enélkül a tanuló nem
bocsátható érettségi vizsgára. Az osztályzatok megszerzése osztályozó vizsgával történik. Ha valaki májusjúniusban olyan tárgyból kíván előrehozott vizsgát tenni, amelyet abban a tanévben fejez be, még az írásbeli
érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt teljesítenie kell az osztályozóvizsgát az adott vizsgatárgyból. Ebben az
esetben a jelentkezőnek ki kell töltenie a "JELENTKEZÉSI LAP OSZTÁLYOZÓVIZSGÁRA" című lapot is,
a "SZÁNDÉKNYILATKOZAT előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezésről" című lap mellett (határidő:
2019. február 08.)!
Az előrehozott érettségi vizsga után a tanuló nem kap érettségi bizonyítványt, a tanuló a vizsgáról
törzslapkivonatot kap. Érettségi bizonyítványt a rendes érettségi vizsga után kap a tanuló, az előrehozott érettségi
vizsga eredménye ekkor kerül be a bizonyítványba.
Figyelem: a sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító- vagy pótlóvizsgára
legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni! Tehát azok a tanulók, akiket
ekkor javító- vagy pótlóvizsgára utasítanak, ezen vizsgáikat csak rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában
tehetik le.

IX. A 2019. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak/nyilvanos_anya
gok_majus_juniusi_erettsegi_vizsga_2019

Írásbeli és szóbeli érettségi időpontok a 2019 tavaszi vizsgaidőszakban
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2019tavasz/vizsg
aidopontok_2019_maj-jun.pdf

A középszintű írásbeli érettségi vizsgákon használható segédeszközök
https://www.soproniszig.hu/files/files/segedeszkozok.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak/hasznalhato_torte
nelmi_atlasz_2019tavasz

X. A jelentkezés menete, módja
A tanulói jogviszony fennállása alatt a jelentkezést a diák iskolájában lehet/kell
benyújtani. A tanulói jogviszony megszűnését követően középszintű érettségi vizsgára
egy vizsgabizottságot működtető középiskolában, emelt szintű érettségi vizsgára pedig csak az illetékes (fővárosi,
megyei)

kormányhivatalnál

lehet

jelentkezni.

A jelentkezés legvégső határideje február 15., utána jelentkezést sem elfogadni, sem módosítani nem lehet.
A lépések:


A diákok személyes adatainak rögzítése az érettségi szoftverben.

Ezt a „rendes” érettségizők (azaz a végzősök) esetében az érettségi szoftver megnyitása után (január közepe-vége)
iskolánk automatikusan megteszi. Az előrehozott érettségi vizsga letételének szándékát legkésőbb 2019. február
08-ig kell jelezni a "Szándéknyilatkozat" kitöltésével és a titkárságon történő leadásával. (Ez a nyilatkozat azt a
célt szolgálja, hogy a jelentkezést az érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében – az ún. érettségi szoftverben
– elő tudjuk készíteni. Amennyiben a tanuló a megadott határidőig nem nyilatkozik szándékáról, nem tudjuk
garantálni, hogy érettségi jelentkezése eljut az Oktatási Hivatalhoz!)


A személyi adatokkal „megszemélyesített” jelentkezési lapok kinyomtatása és átadása a diákoknak.

Ez várhatóan február legelején megtörténik.


A diákok otthon (nem nagykorúak: szüleikkel együtt) kitöltik és aláírják a jelentkezési lapot (közben
ellenőrzik az abban szereplő személyi adatok pontosságát is!), majd átadják az iskolatitkárnak, legkésőbb
2018. február 8-ig.

Ezen a formanyomtatványon - a személyes adatokon kívül - fel kell tüntetni


a kötelező vizsgatantárgyakat,



a kötelezően és a szabadon választható vizsgatantárgyakat,



a vizsga szintjét és fajtáját,



azt, hogy a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
kíván-e valamilyen mentességgel, kedvezménnyel élni. (Például: másik tantárgy választása, hosszabb
felkészülési idő igénylése, az írásbeli vizsgán segédeszköz használata – például számítógép –, illetőleg
felcseréli-e a szóbeli vizsgát írásbelire vagy az írásbelit szóbelire.) Ebben az esetben a jelentkezési laphoz
csatolni kell a kért kedvezményt pontosan leíró kérelmet, illetve az azt megalapozó szakértői véleményt.
Informatikából vizsgára jelentkező tanulóknak a jelentkezéskor nyilatkozatot kell kitölteniük a vizsgán
történő szoftverhasználatra vonatkozóan.

A testnevelés vizsgára jelentkezőknek a jelentkezéskor szintén nyilatkozatot kell
kitölteniük a választott sportágakról.
Fontos, hogy a korábbi érettségi vizsgaidőszakokban már megszerzett, sikeres
vizsgákból („előrehozott”) is "jelentkezni" kell, beszámítás kéréssel.
A jelentkezőket arra kérjük, hogy a jelentkezés adminisztrációjának módja miatt (internetes adatfelvitel)
legkésőbb február 8-ig személyesen keressék fel Oroszné Kálmánfi Ágnes iskolatitkárt, vagy Vida Zoltánné
titkárnőt.
Feltétlen hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy útlevelüket, érettségi bizonyítványukat, 12.-es
középiskolai bizonyítványukat, illetve nyelvvizsga-bizonyítványukat.

***
Esetlegesen felmerülő kérdésekkel, problémákkal keressék dr. Sümegi Szilvia tagintézményvezetőhelyettest, ill. Oroszné Kálmánfi Ágnes iskolatitkárt.

További fontos információk:

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak/jelentkezes

***

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!

