
Tudnivalók az előrehozott érettségi vizsgákról 
 

A jelenleg érvényben lévő szabályozás (100/1997. kormányrendelet) szerint az idegen nyel-

vek és az informatika mellett lehetőség van a 10. és a 11. évfolyamon más tantárgyakból is 

előrehozott érettségi vizsgát tenni. 

I. „Előrehozott érettségi vizsga letehető idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanul-

mányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban” 

(100/1997. 9.§ (3) bekezdés a) pontja).  Tehát ha a tanuló megszerzi a meghatározott év-

folyamokon a számára előírt osztályzatokat osztályozó vizsga keretében, akkor 10. vagy 

11. évfolyamon előrehozott vizsgát tehet idegen nyelvből. 

II. Továbbá előrehozott érettségi letehető „olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a ta-

nuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez 

szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai 

tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középisko-

lai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizs-

gaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban” (100/1997. 9.§ (3) bekezdés 

b) pontja). Értelemszerűen, ha az adott tárgyat a bejelentkezés évében is tanulja a diák, 

akkor a helyi tanterv teljesítését igazoló osztályzatot osztályozó vizsgán szerezheti meg.  

Az iskola helyi tantervét tekintve a következő tantárgyakból tehető előrehozott érettségi vizs-

ga: 

 10. évfolyamon: idegen nyelv, informatika, földrajz, kémia, vizuális kultúra (osztályo-

zó vizsgák szükségesek) 

 11. évfolyam: a 10. évfolyamnál felsoroltak, továbbá fizika, ének-zene 

Osztályozó vizsga szükséges idegen nyelv, fizika, ének-zene tantárgyakból. 

 

o A vizsgára jelentkezés mindig a vizsgát szervező intézményben történik. Ebben a tanév-

ben is február 15. a jelentkezési határidő!   

o A vizsgára való jelentkezést visszavonni nem lehet! 

o Az egyszer már letett középszintű előrehozott vizsga az adott tantárgyból a középiskolai 

tanulmányok ideje alatt középszinten nem ismételhető, emelt szinten, szintemelő vizs-

gát lehet tenni. 

o Az osztályozóvizsgán szerzett jegy a tanuló tanév végi érdemjegyének minősül, ezt a 

vizsgázó már nem javíthatja.  

o Természetesen továbbtanulásnál is ezeket az eredményeket kell figyelembe venni, 

amennyiben a pontszámításnál érintett tantárgyról van szó. 

o A 2020/2021. tanévben a májusi-júniusi vizsgaidőszakban előrehozott érettségire jelent-

kezők számára az osztályozó vizsgák várható időpontja 2021. március-április. Amennyi-

ben valaki két évfolyam anyagából vizsgázik, akkor két külön időpontban, két külön 

vizsgát tesz, ezekre természetesen két külön érdemjegyet kap. Az egyik tanév anyagának 

osztályozó vizsgája: 2021. március 22 – 26., a másik osztályozó vizsga: 2021. április 19-

23.  

o Akinek szakvélemény alapján kedvezmény, vagy mentesség adható, annak a vizsgára vo-

natkozóan külön kell ezt kérvényezni. A kérvényt az iskola igazgatójának kell címezni. 

Ha a  vizsgázó még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a gondviselőnek kell kérvényez-

ni, ha nagykorú, akkor saját maga kell hogy kérvényezze a mentesítést. A kedvezmény 

érvényesítése csak a kérvény alapján lehetséges! 

o A továbbtanulásnál a „Tanulmányi pontok” számításánál az egyik összetevő az érettségi 

bizonyítványban szereplő eredmények százalékának átlaga (maximum 100 pont). Az 

érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos 

eredményének átlagát egész számra kerekítve viszi a vizsgázó felvételi pontként. Tehát 

nem mindegy hogyan sikerül az előrehozott érettségi! 



 

Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés feltétele a mellékelt Nyi-

latkozat, az osztályozó vizsgára való jelentkezési lap és az érettségi vizsgára 

vonatkozó Jelentkezési lap leadása.  

Határidő: 2021. február 5!  

A Jelentkezési lapokat személyesen a Gimnázium Titkárságára is el lehet 

juttatni, valamint elektronikus úton a következő címre refi@drkg.hu lehet 

küldeni. 

Ezek a dokumentumok elérhetőek az iskola honlapján is! 

 

mailto:refi@drkg.hu


 

NYILATKOZAT 

 

A tájékoztatást tudomásul vettem, ennek tudatában jelentkezem előreho-

zott érettségi vizsgára. 

       

                                                         

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

Tanuló neve, osztálya 

 

 

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

Tanuló szem.ig.száma 

 

 

 

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

 Tantárgy/ak, amiből előrehozott vizsgát tesz 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2021. ………………………………………………..   

 

 

 

 

 

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

                            tanuló aláírása 

 

 

 

 

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

                     Szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 


