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ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ
2021/2022. TANÉV, OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK
I. Jelentkezési útmutató
I. 1. A jelentkezési lap felhasználóinak köre
A 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában középszintű és emelt szintű érettségi vizsgára az
itt letölthető jelentkezési lapot kizárólag azok a jelentkezők használhatják, akik az alábbi lehetőségek
valamelyikének megfelelnek:
A) már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és
a) középiskolával tanulói jogviszonyban már nem állnak, vagy
b) olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, amely nem szervez érettségi
vizsgát, vagy
c) külföldön szerezték meg érettségi bizonyítványukat (és Magyarországon nem állnak középiskolával
tanulói jogviszonyban).
B) érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkeznek, és
a) középiskolával tanulói jogviszonyban már nem állnak.
b) külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat.
Az itt letöltött jelentkezési lapot KIZÁRÓLAG a fővárosi, megyei kormányhivatalokhoz (a
továbbiakban: kormányhivatalok) lehet benyújtani. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi
jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezési lapokat (egyedi érettségi iktatószámuk miatt) a középiskolák nem
tudják rögzíteni.
A tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó érettségi vizsgára személyesen jelentkezhet bármelyik érettségi
vizsgát szervező középiskolában, ez esetben a jelentkezési lapot az adott intézmény biztosítja a jelentkező
számára. (A középiskola azonban nem köteles fogadni az intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló
vizsgázó jelentkezését.)
Figyelem! Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal és érettségi vizsgát
szervező intézménnyel (középiskolával, szakképző intézménnyel) tanulói jogviszonyban állnak,
kizárólag abban a középiskolában, szakképző intézményben jelentkezhetnek érettségi vizsgára,
amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt
középiskolában, szakképző intézményben. Középiskolában, szakképző intézményben történő
jelentkezés esetén az itt letölthető jelentkezési lap nem használható, azt az iskola biztosítja a tanulók
számára!
I. 2. Jelentkezési információk
1. Az itt letölthető érettségi jelentkezési lapot az I.1. pontban meghatározott jelentkezők tölthetik ki.
2. A 2021/2022 október-novemberi érettségi vizsgaidőszakában megjelölhető vizsgafajták a következők:
rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló, javító, valamint előrehozott érettségi vizsga. Előrehozott
érettségi vizsgára ezen jelentkezési lap felhasználásával csak és kizárólag olyan vizsgázók jelentkezhetnek,
akik külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat.
2.1. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói
jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.
2.2. Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban
nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga.
2.3. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi
vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése.
2.4. Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban
sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő
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megismétlése. Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi
bizonyítvánnyal.
2.5. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem
fejezett, illetve a megkezdett, de a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes,
előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga
megismétlése.
2.6. 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.
2.7. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga.
Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhet a kormányhivatalnál bármely érettségi
vizsgatárgyból az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi
rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait (100/1997. (VI. 13.) Korm.
rend. 12. § (16)). A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó éves tanulójának az érintett
vizsgatárgyból nem kell teljesíteni a vizsgára bocsátás követelményeit (tehát az érettségi vizsga
megkezdéséhez nem kell osztályozó vizsgát tennie az adott vizsgatárgyból Magyarországon).
Figyelem! A magyar oktatási rendszerben tanulói jogviszonyban lévő tanulók előrehozott vizsgáira
eltérő feltételek vonatkoznak.
3. A letöltött érettségi jelentkezési lap egyedi, személyre szóló, így csak az tudja felhasználni, akinek az
adatai azon szerepelnek! A részletes adatvédelmi tájékoztatónkat a IX. fejezetben találhatja meg.
Érvényes érettségi jelentkezéshez a kinyomtatott érettségi jelentkezési lapot a vizsgaszervező
kormányhivatalnak be kell nyújtani.
4. Az érettségi jelentkezési lapot 2021. szeptember 6-áig kell benyújtani, a vizsgaszabályzatban
meghatározott határidő (szeptember 5.) 2021-ben vasárnapra esik, így a jelentkezési határidő 2021.
szeptember 6. A hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lapot – a megfelelő csatolt dokumentumokkal
együtt – postai úton tértivevényes küldeményként vagy e-papír szolgáltatással vagy személyesen a
kiválasztott kormányhivatalnak lehet benyújtani. Javasoljuk, hogy elsősorban e-papír szolgáltatás
igénybevételével vagy postai úton tértivevényes küldeményben nyújtsák be a jelentkezést. A
személyes jelentkezés előtt mindenképpen tájékozódjanak a kiválasztott megyei/fővárosi kormányhivatal
oktatásért felelős szervezeti egységénél az ügyfélfogadás menetéről. A megyei/fővárosi
kormányhivatalok oktatásért felelős szervezeti egységeinek elérhetőségei megtalálhatóak az OH
honlapján a Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.
A kormányhivatalhoz benyújtott jelentkezés az aláírás, vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül
érvénytelen! A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet,
ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. (Ez érvényes a határon túli
vizsgázókra is.)
A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától
számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
5. Amennyiben a jelentkező rendelkezik Ügyfélkapuval, jelentkezését az „e-papír” szolgáltatás útján is
benyújthatja a kormányhivatalhoz, a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.
Az Ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatást a magyarorszag.hu oldalon talál.
Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg a képernyőn kért következő adatokat: legördülő
menükből a témacsoportnál a Kormányhivatali ügyek témacsoportot az ügytípusnál a közoktatási
feladatok ügytípust, valamint címzettként a jelentkezési lapon feltüntetett megyei (fővárosi)
kormányhivatalt (a járási hivatalok ebben az ügytípusban nem rendelkeznek hatáskörrel) kell kiválasztani.
A levél tárgyánál tüntesse fel a „Jelentkezés érettségi vizsgára” szöveget.
A levél szövege tetszőlegesen megfogalmazható. A levelet bármikor elmentheti. Munkáját később a
Mentett piszkozatok menüből folytathatja.
Az oldal alján a „Tovább a csatolmányokhoz” gombra kattintva van lehetősége az aláírt jelentkezési lap
és mellékleteinek (max. 30 MB) csatolására, amelyet az Azonosításra Visszavezetett
Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíthet.
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Az alkalmazás lehetőséget ad egy küldés előtti ellenőrzésre, ahol megnézheti, hogy nem írta-e el
valamelyik adatot, valamint, hogy jó dokumentumo(ka)t csatolt-e az űrlaphoz. Szükség esetén a Vissza a
Levél szerkesztéséhez gombra kattintva módosíthatja az űrlap adatait és / vagy a csatolt
dokumentumo(ka)t.
Amennyiben mindent rendben talált, válassza a Küldés gombot.
A sikeres feladásról egy Feladási igazolást kap személyes Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyére. (Az
igazoláson címzettként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szerepel, mert a levél
továbbítása általuk történik meg a kormányhivatalhoz.) A tárhely a beérkező dokumentumokat,
igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja. Javasoljuk, hogy a Feladási igazolást mentse le és őrizze meg az
adott vizsgaidőszak végéig.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vizsgadíj befizetése az „e-Papír” szolgáltatásban nem lehetséges. A
vizsgadíjra vonatkozó részletes információk jelen útmutató Vizsgadíjak menüpontjában találhatók.
A szolgáltatás használatáról további információt attól a kormányhivataltól kérhet, amelyhez az érettségi
jelentkezését be kívánja nyújtani, továbbá tájékozódhat a https://epapir.gov.hu/ címen. A benyújtott
jelentkezés a jelentkezési lap vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül érvénytelen.
6. A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint.
6.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező
6.1.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói
jogviszonyban nem álló jelentkező kiegészítő, ismétlő, szintemelő, pótló 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 (részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu
honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán
alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva),
 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi októbernovemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat kell fizetni (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a
vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).
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.
6.1.2. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával szakképző évfolyamon vagy szakképző
intézménnyel szakképzésben tanulói jogviszonyban álló vizsgázó (amennyiben az adott középfokú
intézmény nem szervez érettségi vizsgát) kiegészítő, ismétlő, szintemelő, pótló 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
(részletes
tájékoztatás
elérhető
a
www.oktatas.hu
honlapon
a
Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán alkalmazható
"mentesítések" szabályai linkre kattintva)
 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi októbernovemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat kell fizetni (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a
vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).
Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon az adott
vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő érettségi eredmény tényét „A vizsgatárgyból érettségi
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eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a megfelelő oszlopban (hagyományos
rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével.
6.1.3. 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,
 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi októbernovemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat kell fizetni (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a
vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).
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.
6.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező
6.2.1. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával vagy szakképző intézménnyel
tanulói jogviszonyban nem vizsgázó rendes érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:
 a középiskolai bizonyítvány 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 (részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu
honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán
alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva.),
 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi októbernovemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat kell fizetni (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a
vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).
Az érettségi bizonyítvány kiállításához legalább 5 vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, kötelezően választandó vizsgatárgy) kell legalább elégséges
osztályzatot szerezni.
6.2.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával vagy szakképző intézménnyel
tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó jelentkezése esetén, amennyiben a jelentkező az iskolai
rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítés figyelembe vételét kéri:
 az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítést igazoló
bizonyítvány másolatát,
 a középiskolai bizonyítvány 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 (részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu
honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán
alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva),
 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi októbernovemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat kell fizetni (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a
vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg),
 Nyilatkozat iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítés
figyelembe vételével történő, tanulói jogviszonyon kívüli érettségi jelentkezés benyújtása
esetén.
Csak ebben az esetben választható ki a jelentkezési lap kitöltésekor a vizsgázás típusa mezőben az
„szakképesítés figyelembevételével egyes vizsgatárgyakból” lehetőség. A fent leírtak szerint
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kizárólag az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban megszerzett államilag elismert
szakképesítést tanúsító bizonyítvány figyelembevételére van lehetőség. Amennyiben a vizsgázó a
vizsgázás típusánál „szakképesítés figyelembevételével egyes vizsgatárgyakból” lehetőséget jelöli
meg csak magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv vizsgatárgyból kell
érettségi vizsgát tennie az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez (tehát ebben az esetben a
kötelezően választandó 5. vizsgatárgyból nem kell vizsgára jelentkeznie a vizsgázónak).
6.2.3. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával vagy szakképző intézménnyel
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 (részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu
honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán
alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva),
 második vagy további javító érettségi vizsga esetén a vizsgadíj befizetésének igazolását,
amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat
kell fizetni (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).
 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 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 a 7.2. pontban megtalálható 10. sz.
mellékletet is csatolni kell a jelentkezési laphoz. Figyelem! Pótló vizsga letételére – az érettségi
vizsgarendszer változása miatt – csak a kétszintű rendszerben megkezdett vizsgák esetében van
lehetőség. 2020. május-júniusi vizsgaidőszakától a korábbi ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak megszűntek, ezekből a vizsgatárgyakból már nem lehet érettségi
vizsgát tenni abban az esetben sem, ha valakit ezen vizsgatárgyakból javító vagy pótló
vizsgára utasítottak. 2017. január elsejével a vizsgakövetelmény és a vizsgaleírás több
vizsgatárgy esetében is megváltozott. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 41. § (8) bekezdése
szerint pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket - amíg a
vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak - nem kell megismételni. A
vizsgaszabályzat 12. § (5) bekezdése szerint az érettségi vizsgát mindig az adott
vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Azoknál a
vizsgatárgyaknál, amelyeknél megváltoztak a követelmények a 2017. január elsejét megelőző
vizsgaidőszakokban teljesített vizsgarészek beszámítására már nincsen lehetőség.
 6.2.4 Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola
utolsó évfolyamán tanulmányait folytató jelentkező előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezése
esetén:
 az utolsó évfolyamon folytatott tanulmányok és a tanulói jogviszony igazolását, a hiteles
magyar nyelvű fordítás másolatával együtt,
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 a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai
a III. pontban találhatók meg).
 Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán tanulmányait folytató
jelentkező csak és kizárólag a kormányhivatalhoz nyújthatja be előrehozott érettségi
vizsgára történő jelentkezését.
7. A másolatok hitelesítése nem szükséges, ezen dokumentumok eredeti példányát a vizsgaszervezés
megfelelő szakaszában be kell majd mutatni!
8. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok (lásd VIII. pont):
8.1. Ha a vizsgázó az alábbi vizsgatárgyak valamelyikéből jelentkezik érettségi vizsgára, a megfelelő
nyilatkozatot is ki kell töltenie, és csatolnia kell a jelentkezési laphoz:
 Vizuális kultúra középszint
 Utazás és turizmus középszint
 Gazdasági ismeretek emelt szint
 Informatika
 Informatikai ismeretek
 Távközlési ismeretek
 Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek
 Testnevelés
 Biológia középszint
 Természettudomány középszint
Figyelem! Bizonyos vizsgatárgyhoz többféle típusú nyilatkozat is tartozik. Kérjük, mindig az
önöknek megfelelőt töltsék ki, a megfelelő nyilatkozat kiválasztásához kérjük, alaposan olvassák át a
nyilatkozat címét, illetve rövid leírását.
8.2. Egyéb nyilatkozatok:
 Pótló vizsgára történő jelentkezés esetén
 Nyilatkozat iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítés
figyelembe vételével történő, tanulói jogviszonyon kívüli érettségi jelentkezés benyújtása esetén
9. További információkat a kétszintű érettségiről és a vizsgatárgyi követelményekről a www.oktatas.hu
honlapon a Köznevelés/Érettségi/Érettségi vizsgatárgyak menüpontban talál.
II. Kitöltési útmutató
1. Minden jelentkezési lap és így minden jelentkező egyedi érettségi iktatószámmal rendelkezik, amely a
kinyomtatott jelentkezési lap tetején, közepén található meg. Az egyedi érettségi iktatószám miatt a
jelentkezési lapok nem másolhatók! A személyes adatokkal kitöltött jelentkezési lap több példányban is
kinyomtatható.
2. A jelentkezési lapot csak akkor tudja kinyomtatni, ha az alábbi adatokat hiánytalanul kitölti:
− II. Kormányhivatal: vizsgaszervezésre vonatkozó adat, arra vonatkozik, hogy a jelentkező melyik
kormányhivatalban kívánja az érettségi jelentkezését benyújtani. A megyei/fővárosi kormányhivatalok
oktatásért felelős szervezeti egységeinek elérhetőségei megtalálhatóak az OH honlapján a
Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.
 III. Az érettségiző személyi adatai:
Tanulói azonosító: Ha van tanulói azonosítója (oktatási azonosító), kérjük, tüntesse azt fel, de megadása
nem kötelező.
Személyes adatok: családi név, utónév (valamennyi), születési hely, születési dátum, anyja születési
neve. A beírt adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosító okmányban szereplő adatokkal. A
születési hely esetében a határon túli születési településsel rendelkező személy esetében, amennyiben
a személy rendelkezik magyar személyazonosító igazolvánnyal, azt a születési település írásmódot kell
szerepeltetni, amelyik a személyi igazolványon elsőként szerepel. Születési településként csak az
elsőként szereplő településnév írásmódot kell rögzíteni, vessző és zárójel karakterek valamint
országnév elnevezés nem szerepelhetnek a születési hely adatnál.
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A személyazonosításra szolgáló okmány típusa lehet: magyar személyi igazolvány, magyar útlevél,
magyar vezetői engedély, külföldön kibocsátott személyazonosító okmány. A személyazonosításra
szolgáló okmány száma (a magyar személyi igazolvány száma 8 karakter hosszú, csak számokat és
betűket tartalmazhat), állampolgárság, a vizsgázó neme.
 IV. Elérhetőség:
Állandó lakcím, (ország, irányítószám, város/község, utca, házszám, emelet, ajtó), valamint értesítési
cím rögzítése (ország, irányítószám, város/község, utca, házszám, emelet, ajtó). Magyarország rögzítése
esetén az irányítószám csak négy karakter lehet. Különösen fontos, hogy a cím pontosan legyen kitöltve,
mivel a jelentkező az összes érettségi vizsgával kapcsolatos hivatalos értesítést erre a postai címre kapja
meg. Ha az értesítési cím megegyezik az állandó lakcímmel, nem kell azt újból begépelni, az értesítési
cím mezőit üresen kell hagyni. A telefonszám (körzetszámmal együtt), a mobiltelefonszám megadása a
jelentkező lehető leggyorsabb értesítését segíti elő, megadása nem kötelező. A korábbi
vizsgaidőszakok tapasztalatai alapján, az elelktronikus kapcsolattartás lehetőségének biztosítása
érdekében a jelentkező e-mail címének megadása kötelező lett.
 V. Érettségivel kapcsolatos információk:
Vizsgázás típusa: az alapértelmezett érték az „egyes vizsgatárgyakból”. A vizsgázás típusánál akkor
választható az „szakképesítés figyelembevételével egyes vizsgatárgyakból” érték, ha az érettségi
bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói
jogviszonyban nem álló jelentkező az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag
elismert szakképesítése figyelembe vételét kéri. (Lásd részletesen jelen útmutató 6.2.2. pont)
Képzés típusa: legördülő listából választható ki (gimnáziumi nevelés-oktatás; érettségire épülő szakmai
vizsgára felkészítő szakképző iskolában; érettségire épülő szakképesítés szakgimnáziumban, érettségire
épülő szakképzés technikumban, szakközépiskolai szakképzés szakképző iskolában (2020.09.01-től
kifutó jelleggel).
Tanulói jogviszony: a legördülő listából ki kell választani, hogy a jelentkezőnek középiskolával vagy
szakképző intézménnyel van-e tanulói jogviszonya.
Amennyiben tanulói jogviszonya van, kötelezően ki kell tölteni a munkarendre vonatkozó mezőket is.
A munkarendet legördülő listából kell kiválasztani az alábbi lehetőségek közül:
- nappali;
- felnőttoktatás, nappali;
- felnőttoktatás, esti-levelező.
- szakképzésben felnőttképzés.
Ha van tanulói jogviszonya, kötelező az évfolyam és az osztály megadása is.
Amennyiben a jelentkező középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, a
jelentkező saját iskolájának OM kódja mellett a feladatellátási hely azonosítóját is meg kell adni.
Az érettségi bizonyítvány sorszáma mezőbe a vizsgázó érettségi bizonyítványának sorszámát kell beírni.
Figyelem! Az érettségi bizonyítvány sorszámát ismétlő vagy kiegészítő vizsgára történő
jelentkezés esetén kötelezően meg kell adni. Amennyiben a kiállított bizonyítványnak nincs nyomdai
sorszáma, akkor kérjük, hogy a mezőbe a bizonyítványon szereplő törzslap számot rögzítse. A külföldi
érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázóknak ebbe a rovatba a „külföldi” szót kell beírniuk.
Az ér. biz.-t kiállította: iskola OM kódja mezőbe – amennyiben a jelentkező rendelkezik már érettségi
bizonyítvánnyal – annak az intézménynek az OM kódját kell beírni, ahol a vizsgázó érettségi
bizonyítványát kiállították. A mezőt a kék színű OM kód feliratra kattintva felugró listából a megfelelő
intézmény nevét tartalmazó sor végén levő másol gombra kattintva lehet kitölteni. Amennyiben az az
iskola, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították, nem található meg a listában, a mezőt
üresen kell hagyni. Külföldi érettségi bizonyítvány esetén a mezőt szintén üresen kell hagyni.
 VI. A középiskolai tanulmányok befejezésére vonatkozó mezőket (a volt iskola OM kódja, a volt iskola
neve, tanév) csak abban az esetben kell kitölteni, ha a jelentkező a középiskolai tanulmányait már
befejezte.
3. A jelentkezési lapon az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését
kérem (hagyományos / középszint / emelt szint)” oszlopot csak azoknak a vizsgázóknak kell kitölteni, akik
még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és a jelentkezési lapjukon legalább öt (magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, egy kötelezően választott és egy szabadon választott), vagy az iskolai
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rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével legalább
négy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) vizsgatárgy van feltüntetve,
amelyekből egy vagy több javító, pótló vagy rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés. Annál a
vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító/pótló/rendes vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját
javítónak/pótlónak/rendesnek kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen
ebben az esetben nem kell kérni. Kérjük, a jelentkezési lap kitöltéséhez mindenképpen tanulmányozza át
a VII. pont 9. és 10. pontját is!
4.

A vizsgatárgy nevének kitöltésekor a VII. pontban „Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik
felsorolása” cím alatt található vizsgatárgy-megnevezéseket kell alkalmaznia (100/1997. (VI. 13.)
Korm.
rendelet
2.
sz.
melléklet).
A
rendelet
megtalálható
a
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok weboldalon Figyelem! Csak a táblázatban
szereplő vizsgatárgyakból lehet érettségi vizsgát tenni. A vizsgatárgyakra vonatkozó részletes
követelmények megtalálhatók az Oktatási Hivatal weboldalán www.oktatas.hu az Érettségi
menüpontban Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei linkre kattintva.

5. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 61/A. §-a alapján a 2011. év május-júniusi vizsgaidőszaktól
kezdődően emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely - mint a felsőoktatási
felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – szerepel a felsőoktatási felvételi
eljárásról szóló kormányrendeletben. Az összes vizsgatárgy és az emelt szinten letehető vizsgatárgyak
listája jelen útmutató VII. pontjában található. A hivatkozott jogszabály alapján az ágazati és ágazaton
kívüli szakmai vizsgatárgyakból emelt szinten magyar nyelven valamint a nemzetiségi és a két tanítási
nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén van lehetőség a vizsga letételére. Fontos, hogy azokból a
vizsgatárgyakból, amelyekből már nem lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, a vizsgázó abban
az esetben sem jelentkezhet emelt szintű érettségi vizsgára, ha egy korábbi vizsgaidőszakban az
adott vizsgatárgyból emelt szinten kezdte meg az érettségi vizsgát, de javító vagy pótló érettségi
vizsgára utasították.
6. Idegen nyelven csak azok a jelentkezők tehetnek érettségi vizsgát, akik nemzetiségi vagy két tanítási
nyelvű nevelés-oktatásban vettek részt.
7.

Az adott vizsgára vonatkozóan a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése szerinti kérelmet
adok be. (igen/nem) oszlopban akkor kell az igen választ megjelölni, amennyiben a jelentkezőnek
tanulási nehézség miatt szakértői bizottság a vizsgatárgyból a vizsga egy részére, vagy akár egészére
mentességet javasolt, és a jelentkező kéri, hogy ezt a mentességet a vizsga során biztosítsák számára.
(Lásd részletesebben jelen útmutató VII. fejezetének 12. pontját.) Az adható mentességekkel
kapcsolatban részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon az Az érettségi vizsgán
alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva.

8. Ha több mint 5 vizsgatárgyból kíván jelentkezni, a további vizsgatárgyakat az előre nyomtatott sorok alatt
tüntesse fel.
9. A kézzel kitöltött adatokat nyomtatott nagybetűvel, kék színű tollal kell a jelentkezési lapon feltüntetni.
10. Az adott vizsgára vonatkozóan a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti kérelmet
adok be oszlop kitöltéséhez kérjük, tanulmányozza át a VII. pontban található jogi útmutató 12. pontját!
11. A jelentkezési lapot kitöltés után a felületről ki kell nyomtatni. A nyomtatás előtt kérjük, hogy olvassák el
az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető Adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési űrlap nyomtatásához a
jelölőnégyzetbe tett pipával kell jelezni, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat a jelentkező
megismerte és tudomásul vette.
12. A kinyomtatott jelentkezési lapot – a szükséges mellékleteket ahhoz csatolva – a program által
megjelenített, a lap alján is megjelenő címre kell eljuttatnia vagy e-papír szolgáltatással (lásd részletesen
I.2 Jelentkezési információk bekezdés 5. pont) kell a kiválasztott kormányhivatalhoz beküldenie. Az
érettségi vizsgákat az Ön számára az Ön által megjelölt kormányhivatal szervezi meg.
13. Figyelem! Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet 2020. februárjában életbe lépett változásai miatt az ágazati és ágazaton kívüli szakmai
8
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érettségi vizsgatárgyakból már nem lehet érettségi vizsgát tenni. 2020. május-júniusi
vizsgaidőszakától új ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kerültek
bevezetésre. Érettségi vizsgára a választható közismereti vizsgatárgyak mellett ágazati és ágazaton
belüli specializáció szakmai vizsgatárgyakból lehet jelentkezni.
14. Figyelem! Az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyból csak a kötelező és
kötelezően választandó vizsgatárgyon felüli, szabadon választott vizsgatárgyként tehető érettségi
vizsga.
15. Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015. tanév október–novemberi vizsgaidőszakban
lehetett utoljára érettségi vizsgát tenni. Ezekből a vizsgatárgyakból javító vagy pótló vizsgát sem
lehet tenni.
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III. Vizsgadíjak
1. A vizsgadíj kötelezettségre vonatkozó szabályok:
Az érettségi vizsga - az intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói
jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen
érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel
rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban
megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett
érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő
megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm.
rendelet szerint:
4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból
térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg,
ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy májusjúniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.
4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely
vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a
2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal
térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.
Hogy a fenti rendelkezések értelmében a vizsga a jelentkező számára térítésmentes, azt a jelentkezést
fogadó kormányhivatal állapítja meg, ehhez külön igazolást nem kell benyújtani.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
2. A fizetendő vizsgadíj összege:
- 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 2021-ben 25.000 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 2021-ben 42.000 Ft).
A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.
3. A vizsgadíj befizetésének módja:
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 vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára 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
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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 iktatószám a kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 15 számból áll.
A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a feladóvevényt
csatolni kell a jelentkezési laphoz. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási
megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.
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IV. Külföldi jelentkezők
A külföldi jelentkezőknek az I. és II. pontban részletesen leírtak szerint kell eljárniuk.
Ha a jelentkező kettős állampolgársággal rendelkezik, és ebből az egyik állampolgárság a magyar, akkor
esetében a magyar állampolgárságú vizsgázókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
V. A megyei/fővárosi kormányhivatalok:
A megyei/fővárosi kormányhivatalok oktatásért felelős szervezeti egységeinek elérhetőségei megtalálhatóak
az OH honlapján a Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.
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VI. Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik felsorolása:
A vizsgatárgyak vizsgaleírásai és vizsgakövetelményei megtalálhatók az OH honlapján (www.oktatas.hu) a
Köznevelés/Érettségi/Érettségi vizsgatárgyak menüpontban.
KÖZISMERETI
VIZSGATÁRGY
Magyar nyelv és irodalom
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
Angol nyelv
Beás nyelv
Bolgár nyelv
Eszperantó nyelv
Finn nyelv
Francia nyelv
Héber nyelv
Holland nyelv
Horvát nyelv
Japán nyelv
Kínai nyelv
Latin nyelv
Lengyel nyelv
Lovári nyelv
Magyar mint idegen nyelv
Német nyelv
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Portugál nyelv
Román nyelv
Spanyol nyelv
Szerb nyelv
Szlovák nyelv
Szlovén nyelv
Újgörög nyelv
Ukrán nyelv
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Informatika
Testnevelés
Filozófia
Evangélikus hittan
Katolikus hittan
Református hittan
Természettudomány
Emberismeret és etika
Társadalomismeret

írásbeli
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--------1
------------1
1
1

KÖZÉPSZINT
gyakorlati szóbeli
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1*
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
1
----1
1
1
1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
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EMELT SZINT
írásbeli gyakorlati szóbeli
1
----1
1
----1
1
----1
1
----1
1
----1
1
----1
1
----1
1
----1
4
----1
4
----1
4
----1
----------4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
2
----1
4
----1
4
----1
------------4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
4
----1
1
----1
1
----1
1
----1
1
----1
1
----1
----1
1
----1
1
----1
1
1
----1
----------------------------------------------------1
----1
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Ember- és társadalomismeret, etika
Dráma
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Német nemzetiségi népismeret
Roma/cigány nemzetiségi népismeret
Horvát nemzetiségi népismeret
Román nemzetiségi népismeret
Szerb nemzetiségi népismeret
Szlovák nemzetiségi népismeret
Szlovén nemzetiségi népismeret
Angol célnyelvi civilizáció
Francia célnyelvi civilizáció
Német célnyelvi civilizáció
Olasz célnyelvi civilizáció
Orosz célnyelvi civilizáció
Spanyol célnyelvi civilizáció
Szlovák célnyelvi civilizáció
Belügyi rendészeti ismeretek
Katonai alapismeretek
Utazás és turizmus
Gazdasági ismeretek
Judaisztika
Bibliaismeret – Hit Gyülekezete
Művészettörténet
Népművészet
Pszichológia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----------------------------1
1
----1
--------1
----1

----1
1
----------------------------------------------------------------1
-------------------------

1
1
----1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

---1
1
-----------------------------------------1
1
----1
-------------------

----1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------

---1
1
------------------------------------------1
1
----1
-----------------

(*) Szóbeli vizsgarész középszinten csak akkor van, ha az írásbeli eredménye eléri a 12 %-ot, de nem éri
el a 25 %-ot!
ÁGAZATI SZAKMAI
VIZSGATÁRGY
Egészségügyi ismeretek
Egészségügyi technika ismeretek
Szociális ismeretek
Pedagógiai ismeretek
Képző- és iparművészeti ismeretek
Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek
Épületgépészeti ismeretek
Kohászati ismeretek
Távközlési ismeretek
Informatikai ismeretek
Vegyipari ismeretek
Vegyész ismeretek
Könnyűipari ismeretek
Faipari ismeretek
Környezetvédelmi ismeretek
Közgazdasági ismeretek
Kereskedelemi ismeretek
Vendéglátóipari ismeretek
Turisztikai ismeretek
Optikai ismeretek
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Kertészeti és parképítés ismeretek
Földmérési ismeretek
Élelmiszeripari ismeretek

írásbeli
1
1
1
1
1
1
1
1
--------1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KÖZÉPSZINT
gyakorlati szóbeli
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
1
1
1
1
1
--------1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
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írásbeli
1
1
1
1
1
1
1
1
--------1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EMELT SZINT
gyakorlati szóbeli
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
1
1
1
1
1
--------1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
----1
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Sport ismeretek
Rendészeti és közszolgálati ismeretek
Közművelődési ismeretek
Vízügyi ismeretek
Honvédelmi ismeretek
ÁGAZATON BELÜLI
SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI
VIZSGATÁRGY
Bányaművelési ismeretek
Gázipari és fluidumkitermelési
ismeretek
Gépgyártás-technológiai
ismeretek
Mechatronikai ismeretek
Automatikai és elektronikai
ismeretek
Közlekedésautomatikai
ismeretek
Magas- és mélyépítési ismeretek
Út-, vasút- és hídépítési
ismeretek
Nyomdaipari technikai
ismeretek
Kiadványszerkesztési ismeretek
Autó- és repülőgép-szerelési
ismeretek
Vasútgépészeti ismeretek
Hajózási technikai ismeretek
Irodai ügyviteli ismeretek
Idegennyelvű ügyviteli
ismeretek
Fodrászati ismeretek
Kozmetikai ismeretek
Mezőgazdasági és erdészeti
gépésztechnikai ismeretek
Élelmiszeripari gépésztechnikai
ismeretek
Közúti és légi közlekedési,
szállítmányozási és logisztikai
ismeretek
Postaforgalmi ismeretek
Vasútüzemi közlekedési,
szállítmányozási és logisztikai
ismeretek
Egyházzenész-ismeretek
Gyakorlatosszínész-ismeretek
Jazz-zenész-ismeretek
Klasszikuszenész-ismeretek
Népzenész-ismeretek
Szórakoztatózenész-ismeretek
Táncos ismeretek
Artista ismeretek

1
1
1
1
1

ÁGAZAT
MEGNEVEZÉSE
Bányászat
Gépészet
Villamosipar és
elektronika
Építőipar

Nyomdaipar
Közlekedésgépész
Ügyvitel
Szépészet

---------------------

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

---------------------

KÖZÉPSZINT

1
1
1
1
1

EMELT SZINT

írásbeli gyakorlati szóbeli írásbeli gyakorlati szóbeli
1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1
1
1

-------------

1
1
1

1
1
1

-------------

1
1
1

1

-----

1

1

-----

1

1
1

---------

1
1

1
1

---------

1
1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1

-----

1

1
1
1
1
1
1
1
1

---------------------------------

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

---------------------------------

1
1
1
1
1
1
1
1

Agrárgépész

Közlekedés,
szállítmányozás
és logisztika

Előadóművészet

VII. Jogi útmutató
1. A jelentkezési lapot azok tölthetik ki, akik megfelelnek az I.1. pontban meghatározott feltételeknek és
rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító, illetve pótló érettségi vizsgát kívánnak tenni.
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2. A jelentkezési lapot KIZÁRÓLAG a vizsgaszervező kormányhivatalokhoz lehet benyújtani. Az
Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezési lapokat (egyedi érettségi
iktatószámuk miatt) a középiskolák nem tudják fogadni.
3. A jelentkezés a középiskolai illetve érettségi bizonyítvány megszerzése óta eltelt időtől függetlenül
benyújtható.
4. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.
Tehát a javító és pótló érettségi vizsgákat is az új vizsgarendszer szerint kell letenni.
5. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói
jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga (100/1997.
(VI. 13.) Korm. rend. 9. § (2)).
6. Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem
szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (4)). Kiegészítő
érettségi vizsgára kizárólag az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.
7. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának
az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány
átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető (100/1997. (VI.
13.) Korm. rend. 9. § (6)).
8. Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen
letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése
(100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (9)). Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már
érvényes érettségi bizonyítvánnyal.
9. 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
(100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (8)). Javító érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a
vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a vizsgázó már rendelkezik érettségi
eredménnyel. Ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon az „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel
rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban
(hagyományos rendszerben; középszinten vagy 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 vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak kell megjelölni,
a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni.
10. 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 (100/1997.
(VI. 13.) Korm. rend. 9. § (7)). Azoknak a vizsgázóknak, akik még nem rendelkeznek érettségi
bizonyítvánnyal, pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén, azokat a vizsgatárgyakat is fel kell
tüntetniük a jelentkezési lapon, amelyből van már érettségi vizsgaeredményük. Ezeknél a vizsgatárgyaknál
a jelentkezési lapon az „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a
már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten
vagy 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 pótló vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját pótlónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen
„eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni.
11. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga. Előrehozott érettségi vizsgára
jelentkezhet a kormányhivatalnál bármely érettségi vizsgatárgyból az a vizsgázó, aki a kérelem
benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja
tanulmányait (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 12. § (16)). Figyelem! A magyar oktatási rendszerben
tanulói jogviszonyban lévő tanulók előrehozott vizsgáira eltérő feltételek vonatkoznak.
12. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése
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a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56. §-ára utal, amely szerint:
„(1) A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti
a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és e helyett szöveges értékelés
és minősítés alkalmazását írja elő,
b) egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.”
továbbá a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény 60.§ (2) bekezdésére utal, amely szerint
„A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, az igazgató
mentesíti
a) az érdemjegyekkel történő értékelés és osztályzatokkal történő minősítés alól, és ehelyett szöveges
értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,
b) - a szakirányú oktatás kivételével - egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés
alól.”
A 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerint a vizsgázót a szakértői bizottság véleménye
alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában
mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy
helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a
szakértői bizottság szakvéleménye alapján – engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval
vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési
és felelési időt. (Részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános
tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva.)
13. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz
igazodva lehet élni. (A vizsgaidőszak rendjét, az egyes vizsgatárgyak vizsganapjait a 20/2021. (VI. 08.)
EMMI rendelet 1. számú melléklete szabályozza.)
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VIII. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok
Jelen fejezetben találhatják meg az érettségi jelentkezés során használható nyilatkozatokat. Bizonyos
vizsgatárgyak esetén többféle nyilatkozat is elérhető, ezen nyilatkozatok esetén kérjük, fordítsanak kiemelt
figyelmet a megfelelő nyilatkozat kiválasztására.
Nyilatkozat címe
Nyilatkozat középszintű vizuális
kultúra érettségi vizsgához
Nyilatkozat középszintű utazás és
turizmus érettségi vizsgához
Nyilatkozat emelt szintű gazdasági
ismeretek érettségi vizsgához (A)
Nyilatkozat emelt szintű gazdasági
ismeretek érettségi vizsgához (B)
Nyilatkozat középszintű
informatika érettségi vizsgához (A)
Nyilatkozat középszintű
informatika érettségi vizsgához
(B) vagy (C) vagy (D)
Nyilatkozat emelt szintű
informatika érettségi vizsgához (A)
Nyilatkozat emelt szintű
informatika érettségi vizsgához
(B) vagy (C) vagy (D)
Nyilatkozat középszintű
informatikai ismeretek érettségi
vizsgához
Nyilatkozat emelt szintű
informatikai ismeretek érettségi
vizsgához
Nyilatkozat középszintű távközlési
ismeretek érettségi vizsgához
Nyilatkozat emelt szintű távközlési
ismeretek érettségi vizsgához
Nyilatkozat középszintű hang-,
film- és színháztechnikai
ismeretek érettségi vizsgához (A)
Nyilatkozat középszintű hang-,
film- és színháztechnikai
ismeretek érettségi vizsgához (B)
Nyilatkozat emelt szintű hang-,
film- és színháztechnikai
ismeretek érettségi vizsgához (A)
Nyilatkozat emelt szintű hang-,
film- és színháztechnikai
ismeretek érettségi vizsgához (B)

Leírás
Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező vagy tanulói
jogviszonyban nem álló vizsgázók számára, középszintű vizuális
kultúra vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén.
Középszintű utazás és turizmus vizsgatárgyra történő jelentkezés
esetén.
Érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező és tanulói
jogviszonyban álló vizsgázó esetén, emelt szintű gazdasági
ismeretek vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén.
Érettségi
bizonyítvánnyal
rendelkező
vagy
tanulói
jogviszonyban nem álló vizsgázó esetén, emelt szintű gazdasági
ismeretek vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén.
Középszintű informatika érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, Windows 10 operációs rendszer
választásával.
Középszintű informatika érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, Linux operációs rendszer választásával (csak
egy nyilatkozatot kell kitölteni).
Emelt szintű informatika érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, Windows 10 operációs rendszer
választásával.
Emelt szintű informatika érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, Linux operációs rendszer választásával (csak
egy nyilatkozatot kell kitölteni).
Középszintű informatikai ismeretek érettségi vizsgatárgyra
történő jelentkezés esetén, Windows 10 64 bit operációs
rendszeren.
Emelt szintű informatikai ismeretek érettségi vizsgatárgyra
történő jelentkezés esetén, Windows 10 64 bit operációs
rendszeren.
Középszintű távközlési ismeretek érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, Windows operációs rendszeren.
Emelt szintű távközlési ismeretek érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, Windows operációs rendszeren.
Középszintű hang-, film- és színháztechnikai ismeretek érettségi
vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, Windows 10 operációs
rendszer választásával.
Középszintű hang-, film- és színháztechnikai ismeretek érettségi
vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, Linux operációs
rendszer választásával.
Emelt szintű hang-, film- és színháztechnikai ismeretek érettségi
vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, Windows 10 operációs
rendszer választásával.
Emelt szintű hang-, film- és színháztechnikai ismeretek érettségi
vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, Linux operációs
rendszer választásával.
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Nyilatkozat az emelt szintű
testnevelés érettségi vizsga
gyakorlati részének választható
elemeiről
Nyilatkozat a középszintű
testnevelés érettségi vizsga
gyakorlati részének választható
elemeiről
Nyilatkozat középszintű biológia
érettségi vizsgához
Nyilatkozat középszintű
természettudomány érettségi
vizsgához
Nyilatkozat pótló érettségi
vizsgához
Nyilatkozat iskolai rendszerű
nevelésben-oktatásban
(szakiskolában) szerzett államilag
elismert szakképesítés figyelembe
vételével történő, tanulói
jogviszonyon kívüli érettségi
jelentkezés benyújtása esetén

Emelt szintű testnevelés érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, a vizsga gyakorlati részének választható
elemeinek kiválasztásáról.
Középszintű testnevelés érettségi vizsgatárgyra történő
jelentkezés esetén, a vizsga gyakorlati részének választható
elemeinek kiválasztásáról.
Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, vagy tanulói
jogviszonyban nem álló vizsgázók számára, középszintű
biológia vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén.
Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, vagy tanulói
jogviszonyban nem álló vizsgázók számára, középszintű
természettudomány vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén.
Pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén
Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó
részére, amennyiben az iskolai rendszerű nevelés-oktatásban
szerzett államilag elismert szakképesítése figyelembe vételét kéri
a bizonyítvány kiállításához.
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IX. Adatvédelmi tájékoztató
Az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztató az Oktatási
Hivatal honlapjáról érhető el (www.oktatas.hu – Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás).
Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató ezen a linken érhető
el.

20

