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2011/2012. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDİSZAK 
ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNİ JELENTKEZÉSHEZ 

 

I. 1. Jelentkezési lap és mellékletei 
A 2011/2012. tanév október-novemberi vizsgaidıszakában középszintő és emelt szintő érettségi vizsgára való jelentkezéshez az ezzel 
az útmutatóval egyidejőleg kapott jelentkezési lapot és annak – a jelentkezéshez szükséges – mellékleteit használhatják a 
jelentkezık.  
Figyelem! A kitöltött jelentkezési lapot csak a kijelölt, érettségi vizsgát szervezı középiskolákhoz lehet benyújtani.  
 

I. 2. Jelentkezési információk  
1. Az érettségi jelentkezési lapot 2011. szeptember 5-éig kell benyújtani személyesen valamelyik kijelölt, érettségi vizsgát szervezı 

középiskolához (a kijelölt intézmények listája megtalálható a www.oh.gov.hu honlapon). 
2. Az aláírás (ha a jelentkezı nem nagykorú, a szülı/gondviselı aláírása), vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül a 

jelentkezés érvénytelen! 
3. A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint. 
3.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezı jelentkezı 
3.1.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezı, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezı kiegészítı, ismétlı, 

szintemelı érettségi vizsgára történı 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 mentesítésrıl szóló igazolás 

másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszőnése után következik be olyan állapot, amely alapján a közoktatásról szóló 
törvény 121. §-ának (1) bekezdés 29. a) pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, akkor 
ehhez szakorvos által kiállított igazolást kell benyújtani.), 

− minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását.  
3.1.2. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezı, középiskolával szakképzı évfolyamon tanulói jogviszonyban álló vizsgázó kiegészítı, 

ismétlı, szintemelı érettségi vizsgára történı jelentkezése esetén: 
− az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, 
− a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak 

másolatát, 
− középiskolai tanulói jogviszony igazolását (az igazolásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a jelentkezı milyen munkarend 

szerinti oktatásban vesz részt), 
− az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésrıl szóló igazolás 

másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszőnése után következik be olyan állapot, amely alapján a közoktatásról szóló 
törvény 121. §-ának (1) bekezdés 29. a) pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, akkor 
ehhez szakorvos által kiállított igazolást kell benyújtani.), 

− minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a jelentkezı 11. vagy annál 
magasabb évfolyamon esti-levelezı képzésben vesz részt. 

A nappali munkarend szerinti középiskolai tanulói jogviszony fennállása alatt vizsgatárgyanként az érettségi vizsga összes 
fajtája elsı alkalommal ingyenes közép- és emelt szinten egyaránt.  

3.1.3. Külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezık kiegészítı érettségi vizsgára történı jelentkezése esetén: 
− az érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvő fordítását, 
− a kétszintő vizsgarendszerben esetleg már korábban megszerzett érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, 
− az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésrıl szóló igazolás 

másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszőnése után következik be olyan állapot, amely alapján a közoktatásról szóló 
törvény 121. §-ának (1) bekezdés 29. a) pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, akkor 
ehhez szakorvos által kiállított igazolást kell benyújtani.), 

− minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását. 
Ha a jelentkezı kettıs állampolgársággal rendelkezik, és ebbıl az egyik állampolgárság a magyar, akkor esetében a magyar 
állampolgárságú vizsgázókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

3.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkezı jelentkezı 
3.2.1. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkezı vizsgázó rendes érettségi vizsgára történı jelentkezése esetén:  

− a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak 
másolatát, 

− ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (elırehozott vizsgaként), akkor ezen eredmények igazolására 
szolgáló törzslapkivonatot, 

− az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésrıl szóló igazolás 
másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszőnése után következik be olyan állapot, amely alapján a közoktatásról szóló 
törvény 121. §-ának (1) bekezdés 29. a) pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, akkor 
ehhez szakorvos által kiállított igazolást kell benyújtani.), 
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− középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó esetében eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását. 
3.2.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkezı vizsgázó javító vagy pótló érettségi vizsgára történı jelentkezése esetén: 

− a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak 
másolatát, vagy korábbi elırehozott érettségi vizsga javító vagy pótló vizsgája esetén a középiskolai bizonyítványnak az 
adott vizsgatárgyra vonatkozó osztályzatokat tartalmazó oldalainak másolatát, 

− a megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát (a törzslapkivonatot abban a középiskolában állították ki, ahol a jelentkezıt 
javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították), 

− az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésrıl szóló igazolás 
másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszőnése után következik be olyan állapot, amely alapján a közoktatásról szóló 
törvény 121. §-ának (1) bekezdés 29. a) pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, akkor 
ehhez szakorvos által kiállított igazolást kell benyújtani.), 

− második vagy további javító érettségi vizsga esetén eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását, 
− tanulói jogviszony igazolását, amennyiben a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll középiskolával (az igazolásnak 

tartalmaznia kell azt is, hogy a jelentkezı milyen munkarend szerinti oktatásban vesz részt), 
− pótló vizsgára történı jelentkezés esetén a megfelelı nyilatkozatot (1. számú melléklet). 

3.2.3. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkezı vizsgázó elırehozott érettségi vizsgára történı jelentkezése esetén: 
− tanulói jogviszony igazolását (az igazolásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a jelentkezı milyen munkarend szerinti 

oktatásban vesz részt), 
− a középiskolai bizonyítványnak az adott vizsgatárgyra vonatkozó osztályzatokat tartalmazó oldalainak másolatát. 

3.2.4. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkezı vizsgázó szintemelı érettségi vizsgára történı jelentkezése esetén: 
− a korábbi, a középszintő eredményt igazoló törzslapkivonat másolatát, 
− tanulói jogviszony igazolását, amennyiben a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll középiskolával (az igazolásnak 

tartalmaznia kell azt is, hogy a jelentkezı milyen munkarend szerinti oktatásban vesz részt). 
4. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok  

Ha a vizsgázó pótló vizsgára vagy az alábbi vizsgatárgyak valamelyikébıl jelentkezik érettségi vizsgára, a Jelentkezési lap 
mellékletét képezı, megfelelı nyilatkozatot is ki kell töltenie, és csatolnia kell a jelentkezési laphoz:  

− Pótló vizsgára történı jelentkezés esetén (1. számú melléklet) 
− Utazás és turizmus középszint (2. számú melléklet) 
− Gazdasági ismeretek emelt szint – tanulói jogviszonyban álló vizsgázó esetén (3/A. számú melléklet) 
− Gazdasági ismeretek emelt szint – tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó esetén (3/B. számú melléklet) 
− Informatika középszintő vizsga esetén a nyilatkozatot abban az intézményben kell beszerezni, ahová a vizsgázó a 

jelentkezési lapját benyújtja. 
− Informatika – emelt szintő vizsga esetén (4/A. vagy 4/B. vagy 4/C. számú melléklet. Figyelem! A háromféle nyilatkozat 

közül egyet kötelezı kitölteni.) 
− Informatikai alapismeretek középszintő vizsga esetén a nyilatkozatot abban az intézményben kell beszerezni, ahová a 

vizsgázó a jelentkezési lapját benyújtja. 
− Informatikai alapismeretek – emelt szintő vizsga esetén (5/A. vagy 5/B. számú melléklet. Figyelem! A kétféle 

nyilatkozat közül egyet kötelezı kitölteni.) 
− Testnevelés – emelt szintő vizsga esetén (6. számú melléklet) 
− Speciális igény bejelentılap a látássérült vizsgázók számára (7. számú melléklet) 

 

II. Kitöltési útmutató 
1. A jelentkezési lapot – olvashatóan, nyomtatott nagybetővel, kék színő tollal – hiánytalanul ki kell tölteni, az alábbi adatokat 

feltétlenül meg kell adni: 
− Személyes adatok: családi név, utónév (valamennyi), születési hely, születési dátum, anyja születési neve, sz.ig./útlevél száma, 

a vizsgázó neme, állandó lakcím, állampolgárság, anyanyelv. 
− Tanulói jogviszony: jelölni kell, hogy a jelentkezınek középiskolával van-e tanulói jogviszonya. Amennyiben tanulói 

jogviszonya van, kötelezıen ki kell tölteni a munkarendre vonatkozó mezıt is, a lehetıségek: nappali; felnıttoktatás, nappali; 
felnıttoktatás, esti-levelezı. Ha van tanulói jogviszonya, kötelezı az évfolyam megadása is. 

− Az érettségi bizonyítvány sorszáma mezıbe a vizsgázó érettségi bizonyítványának sorszámát kell beírni. Figyelem! Az 
érettségi bizonyítvány sorszámát ismétlı vagy kiegészítı vizsgára történı jelentkezés esetén kötelezıen meg kell adni. 
(A külföldi vizsgázóknak ebbe a rovatba a „külföldi” szót kell beírniuk.) 

− Az ér. biz.-t kiállította: iskola OM kódja mezıbe – amennyiben a jelentkezı rendelkezik már érettségi bizonyítvánnyal – annak 
az intézménynek az OM kódját kell beírni, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították. Amennyiben annak az 
iskolának az OM kódja, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították, nem ismert, a mezıt üresen kell hagyni. Külföldi 
érettségi bizonyítvány esetén a mezıt szintén üresen kell hagyni. 

− A középiskolai tanulmányok befejezésére vonatkozó mezıket (iskola neve, a volt iskola OM kódja, tanév) csak abban az 
esetben kell kitölteni, ha a jelentkezı a középiskolai tanulmányait már befejezte. 

2. Ha van tanulói azonosítója (oktatási azonosító), kérjük, tüntesse azt fel!  
3. Kérjük, ha van telefonszáma, a jelentkezési lapon mindenképpen tüntesse azt fel! 
4. A külföldi jelentkezıknek a jelentkezési lapon a személyi igazolvány száma helyett az útlevelük számát kell megadniuk! 
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5. A vizsgatárgy nevének kitöltésekor a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt elnevezéseket kell 
alkalmaznia. (Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény 2005 elıtt, hagyományos rendszerben keletkezett, akkor a megfelelı 
hagyományos tárgy nevét kell feltüntetni a törzslapkivonat alapján.) Az érettségi vizsgatárgyakra vonatkozó részletes 
követelményeket a 40/2002 (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. Mindkét fent említett rendelet megtalálható a www.oh.gov.hu 
weboldalon. 

6. Ha több mint 5 vizsgatárgyból kíván jelentkezni, a további vizsgatárgyakat az elıre nyomtatott sorok alatt tüntesse fel. 
7. A 2011/2012. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidıszakában választható vizsgafajták: rendes, kiegészítı, szintemelı, 

ismétlı, pótló, javító valamint elırehozott érettségi vizsga. 
8. Szintemelı és ismétlı érettségi vizsgára történı jelentkezés esetén a jelentkezési lapon az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már 

meglévı érettségi eredmény tényét „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a megfelelı 
oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével. 

9. Javító/pótló érettségi vizsgára történı jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelybıl 
a vizsgázó már rendelkezik érettségi eredménnyel. (Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény 2005 elıtt, hagyományos rendszerben 
keletkezett, akkor a megfelelı hagyományos tárgy nevét kell feltüntetni a törzslapkivonat alapján.) Majd ezeknél a 
vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már 
meglévı érettségi eredmény tényét a megfelelı oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az 
„igen” szó feltüntetésével.  

10. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30. § (9) bekezdése szerint a vizsgázó a szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy 
nevelési tanácsadó szakértıi véleménye alapján mentesíthetı egyes tárgyakból, tantárgyrészekbıl az értékelés és minısítés alól. 
(Ha a tanulói jogviszony megszőnése után következik be olyan állapot, amely alapján a közoktatásról szóló törvény 121. §-ának 
(1) bekezdés 29. a) pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását 
szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.) Az érettségi vizsgán az érintett tárgyak helyett a vizsgázó másik tárgyat 
választhat. A rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakértıi véleménye alapján a vizsgázó számára az érettségi 
vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési idıt, az írásbeli beszámolón lehetıvé kell tenni segédeszköz (írógép, számítógép 
stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval 
történı felváltását. 

11. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidıszak rendjéhez, ezen belül a kitőzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. (A 
vizsgaidıszak rendjét, az egyes vizsgatárgyak vizsganapjait a 30/2011. (VI. 7.) NEFMI 1. számú melléklete szabályozza.) 

 

III. Vizsgadíjak 
A nappali munkarend szerinti középiskolai tanulói jogviszony fennállása alatt vizsgatárgyanként az érettségi vizsga összes fajtája elsı 
alkalommal ingyenes közép- és emelt szinten egyaránt. 
A tanulói jogviszony megszőnése után megkezdett érettségi vizsga – beleértve a javító- és pótló vizsgát is –, továbbá a tanulói 
jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga vizsgadíj köteles (1993. 
évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 116.§ (1) e) pont).  
Vizsgadíjat kell fizetni abban az esetben is, ha a jelentkezı a felnıttoktatás esti-levelezı képzésében 11. vagy annál magasabb 
évfolyamon vesz részt.  
A külföldi jelentkezıknek, ha Magyarországon nincsenek tanulói jogviszonyban, minden esetben (anyaországukban fennálló tanulói 
jogviszony esetén is) meg kell fizetniük a felmerülı vizsgadíjakat! 
A vizsgadíj köteles középszintő vizsgák vizsgadíjait és azok befizetési módját a kijelölt, érettségi vizsgát szervezı középiskolák – az 
OH vizsgadíjaitól és befizetési gyakorlatától akár eltérı mértékben és módon – maguk határozzák meg. Az emelt szintő vizsga díját az 
OH-nak kell befizetni. 
A vizsgadíjak mértéke az OH által szervezett vizsgák esetén: 
− a több vizsgarészbıl álló vizsgákra (az idegen nyelv, a testnevelés, az informatika és az informatikai alapismeretek vizsgák 

kivételével) 17.000 Ft/vizsga,  
− az egy vizsgarészbıl álló vizsgákra 12.000 Ft/vizsga, 
− az idegen nyelv, a testnevelés, az informatika és az informatikai alapismeretek vizsgákra 22.000 Ft/vizsga.  
 

A vizsgadíj befizetése történhet: 
− a fıvárosi/megyei kormányhivatalokban beszerezhetı utalványon; 
− banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-

00000000. 
 

A vizsgadíj befizetésérıl 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 iktatószámot a jelentkezést rögzítı 
intézmény biztosítja a jelentkezı számára. 
 
A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történı befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti 
feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történı befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési 
laphoz. 


