
Előrehozott érettségi vizsga  

A Pedagógiai Program kiegészítése ((100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 9. § (3)) kormányhatározat alapján történt változása miatt 

(hivatkozás: 206/2019_PP)  

 

Tanulmányok alatti vizsgák rendje  

Az előrehozott vizsgák szabályozása az alábbiakkal egészül ki (26. oldal): 

Előrehozott érettségi vizsgát a tanuló a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány 

megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tehet: 

 idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első 

vagy második tanév vizsgaidőszakaiban 

 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, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy 

második tanévmájus-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakban.  

 

Az idegen nyelvek esetében az iskola helyi tantervében van meghatározva, hogy az egyes idegen 

nyelveket hány évfolyamon heti hány órában tanítja, és ha a tanuló megszerzi a meghatározott 

évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző 

első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban tehet az adott idegen nyelv vizsgatárgyból előrehozott 

érettségi vizsgát. 

 

Az idegen nyelveken kívül előrehozott érettségi vizsga (pl. informatika) tehető olyan érettségi 

vizsgatárgyakból, 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.  

Az első vizsgaidőszak a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszaka, amikor az előrehozott vizsgára 

jelentkezhetnek a tanulók. Ezt követően a rendes érettségi vizsgaidőszak tanévének október-novemberi 

vizsgaidőszakával bezárólag, bármely további vizsgaidőszakban lehetőség van az előrehozott vizsga 

letételére. 

 

Az új szabályozás tehát ezekből a vizsgatárgyakból lehetővé teszi azt, hogy a középiskolás diák először 

egy középszintű vizsgaeredményt szerezzen, majd –további felkészülés után –egy későbbi 

vizsgaidőszakban egy szintemelő vizsgával az adott vizsgatárgyból emelt szintű vizsgaeredményt is 

szerezzen. 

 



Amennyiben előrehozott vizsgaként először egy emelt szintű vizsgaeredményt szerez a tanuló, akkor az 

érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem 

jelentkezhet 

 

A sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően 

tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára 

legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni. 

 

Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. magyar 

nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga letétele továbbra sem lehetséges. 

 

Az előrehozott érettségi vizsgára a felkészülés plusz terhet és időt jelent. A felkészülés más tantárgyak 

rovására nem mehet, emiatt tanórákon való részvétel és készülés alól felmentést nem kaphat a diák. 

 

Az osztályozó vizsga letételét a tanulónak írásban kérvényeznie kell az iskola igazgatójánál. 

Osztályozó vizsgára a május –júniusi vizsgaidőszakban február 15-ig, az október-novemberi 

vizsgaidőszakban szeptember 5-ig lehet jelentkezni (az érettségire való jelentkezés határideje is ez).  

 

A tavaszi vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén április 30-ig, az őszi vizsgaidőszakra történő 

jelentkezés esetén október 10-ig kell az osztályozó vizsgá(ka)t megtenni.  

 

Előrehozott érettségi vizsga feltétele 

A tanulók a jogszabály által meghatározott időben és meghatározott tantárgyakból előrehozott érettségi 

vizsgát tehetnek.  

I. Idegen nyelv tantárgy 

Normál osztályban a tanulók a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában jelentkezhetnek először:  

- a záródolgozat és az addig szerzett jegyek adják a 10. év végi jegyet 

- a 11. és 12. osztály tananyagából osztályozó vizsgákon szerzi meg az év végi jegyeit 

 

Középszintű vizsgára azoknak javasoljuk a jelentkezést, akiknek 4-es, 5-ös érdemjegyük van idegen 

nyelvből a 9-10. évfolyamon. 

Emelt szintű vizsgára csak azok jelentkezhetnek a 10. évfolyamon, akik B2 – es nyelvvizsgával már 

rendelkeznek.  

 

Amennyiben a 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában jelentkezik idegen nyelvből 

vizsgára:   

- a 11. és 12. osztály tananyagából osztályozó vizsgán szerzi meg az év végi jegyeit 

 

Amennyiben a 11. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában jelentkezik érettségi vizsgára:   



- a záródolgozat és az addig szerzett jegyek adják a 11. év végi jegyet 

- a 12. osztály tananyagából osztályozó vizsgán szerzi meg az év végi jegyeit 

-  

Amennyiben a 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában jelentkezik érettségi vizsgára:   

- a 12. osztály tananyagából osztályozó vizsgán szerzi meg az év végi jegyeit 

 

A középszintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkező tanulók szintemelő vizsgát tehetnek bármely 

további vizsgaidőszakban. 

 

Két tanítási nyelvű osztály 

A két tanítási nyelvű osztályban tanulók a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakától 

jelentkezhetnek először középszintű vizsgára, mivel a 9. év végére már elérik a B1 szintet.  

 

Emelt szintű vizsgára csak azok jelentkezhetnek a 10. évfolyam végén, akik C1 – es nyelvvizsgával 

rendelkeznek. Ebben az esetben a hiányzó évfolyamok (11-12.) tananyagából osztályozó vizsgát kell 

tenni. 

 

A középszintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkező tanulók szintemelő vizsgát tehetnek a további 

vizsgaidőszakokban: 

Amennyiben a 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában jelentkezik emelt szintű vizsgára:   

- a 11 és 12. osztály tananyagából osztályozó vizsgán szerzi meg az év végi jegyeit 

 

Amennyiben a 11. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában jelentkezik emelt szintű vizsgára:   

- a záródolgozat és az addig szerzett jegyek adják a 11. év végi jegyet 

- a 12. osztály tananyagából osztályozó vizsgán szerzi meg az év végi jegyeit 

 

Amennyiben a 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában jelentkezik emelt szintű vizsgára:   

- a 12. osztály tananyagából osztályozó vizsgán szerzi meg az év végi jegyeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Informatika tantárgy 

Normál osztály 

Előrehozott érettségi vizsgára normál osztályokban a tanulók a 10. évfolyam május-júniusi 

vizsgaidőszakában jelentkezhetnek először:  

- a záródolgozat és az addig szerzett jegyek adják a 10. év végi jegyet 

Minden további vizsgaidőszakban előzetes feltételek nélkül jelentkezhetnek. 

 

Két tanítási nyelvű osztály  

Az informatika előrehozott érettségi vizsgára a két tanítási nyelvű osztályokban a tanulók a 10. 

évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakától előzetes feltételek nélkül jelentkezhetnek. 

 

A tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentés feltételei (PP 29. oldal) 

a) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

A normál osztályokban is az emelt szintű érettségi megszerzése a cél. Normál osztályban megszerzett 

középszintű érettségi esetén a további évfolyam(k)on javasolt  az emelt szintű  idegen nyelvi órákat 

felvenni, ahol az emelt szintű vizsgára való felkészítés folyik. Kiemelten vonatkozik ez a MFA 

osztályaiban tanuló diákokra. 

Mentesség kérhető megfelelő indoklással (pl. más tantárgyból emelt szintű órák felvétele) 

 

A két tanítási nyelvű osztályokban a középszintű érettségi megszerzése után (javasolt a 10. 

évfolyamon) a tanórákra kötelező bejárni.  

Az emelt szintű érettségi vizsga megszerzése után akkor kérhető mentesség az emelt idegen nyelvi 

tanórák látogatása alól, amennyiben a tanuló az emelt szintű érettségi vizsgán elérte a 60%-ot. 

 

Az idegen nyelv emelt tanórák alóli mentesség esetén javasoljuk, hogy a tanuló az alábbi lehetőségek 

közül válasszon: 

 a tanóra idején az iskola könyvtárában tanul, készül más tantárgyakból 

 a meghirdetett szaknyelvi órákat választ 

 második idegen nyelvet tanul 

 emelt szintű órá(ka)t választ más tantárgyból 

 OKTV-re készül 

 

A kérelem módja 

Írásbeli kérelem (honlapon elérhető formanyomtatvány) benyújtása az igazgató részére az indok 

feltüntetésével.  

 

A kiegészítést a Nevelőtestület, a Szülői Szervezet és a DÖK megismerte, véleményezte és támogatta.

    


