
2022. 12. 01.

ELŐREHOZOTT 
ÉRETTSÉGI VIZSGA

2022/2023. tanév május - júniusi vizsgaidőszak

Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium

A kétszintű érettségi rendszer (2005-től)

• Vizsgaszintek:

középszint, emelt szint

• Vizsgafajták:

rendes, előrehozott, szintemelő, 

javító, pótló (+ ismétlő, kiegészítő)

Vizsgára bocsátás feltétele

Az adott tantárgy követelményeit teljesítette 

= osztályzattal értékelt (bizonyítvány)
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Mely tárgyakból lehet előrehozott érettségi 
vizsgát tenni?

 Idegen nyelv:

9-12. évfolyam év végi osztályzat kell az érettségi 

megkezdéséhez, ez osztályozóvizsgán is megszerezhető

Ajánlott beosztás

 Német nyelv: 10. vége - középszint, 11. vége – emelt szint

 Angol és neolatin nyelvek: 11. vége - középszint, 12. ősz – emelt szint 

 időben tudják az eredményt, sikerült-e a nyelvvizsga

Osztályozóvizsga idegen nyelvből

• egy félévben két évfolyam anyagából tehető osztályozóvizsga

• az osztályozóvizsga eredménye később nem javítható
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Az osztályozóvizsgára való 
jelentkezés feltételei (Házirend)

• Az adott tantárgyból a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4);

• Tanulmányi átlaga az előző tanév végén, illetve félévkor legalább 3,5 volt és nem bukott egy

tárgyból sem;

• A vizsga évében az adott tantárgy témazáró dolgozatainak eredménye minimum közepes (3)

volt;

• Az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése;

• Magatartása legalább változó (a jelentkezéskor és a vizsga megkezdésekor is);

• Az előrehozott idegen nyelvi érettségi vizsgához szükséges osztályozó vizsga jelentkezéshez
szükséges feltételek megtalálhatók intézményünk Pedagógiai Programjában.

• A jelentkező a felsorolt feltételek mindegyikének meg kell, hogy feleljen!

Osztályozóvizsgára jelentkezés feltételei előrehozott idegen 
nyelvi érettségi vizsga esetén

• Német nemzetiségi tagozat: német nyelv eseténkülönös feltétel nincs, angol nyelv esetén 
10. év végi és 11. őszi vizsga esetén min. B2 komplex nyelvvizsga angol nyelvből

• Neolatin tagozat:

Francia-olasz-portugál nyelvi érettségi 
esetén:

• Ha ezekből a nyelvekből van min. B2 

komplex nyelvvizsga, akkor 
• Ha angol nyelvből van min. B2 komplex 

nyelvvizsgája, akkor középszintre 
jelentkezhet, de az érettségi vizsga után 
nem kap mentességet az órák látogatása 

alól
• Ha nincs min. B2 komplex nyelvvizsga: 

Angol nyelvi érettségi esetén:

• Ha angol nyelvből van min. B2 komplex 

nyelvvizsga, akkor 
• Ha a tanult neolatin nyelvből van min. B2 

komplex nyelvvizsgája, és emelt szintre 
jelentkezik, akkor mentesül az órák látogatása 

alól
• Ha nincs min. B2 komplex nyelvvizsga: 
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Érettségi vizsgára jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2023. február 15.

Jelentkezések véglegesítése: 2023. február 15.

A jelentkezésen később módosítani, azt visszavonni nem lehet!

A jelentkezéshez szükséges
 érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;

 lakcímkártya;

 tanulói azonosító (diákigazolványon);

 korábbi vizsgákról (előrehozott) törzslapkivonat;

 mentesség esetén érvényes szakértői vélemény + kérvény

 szükség esetén osztályozóvizsga kérelem (e-Ügyintézésen keresztül)

Írásbeli időpontok

Írásbeli vizsgák időszaka: 2023. május 5-26.

Időpontok

• A középszintű vizsgát mindenki a saját középiskolában írja.

• Az emelt szintű írásbeli vizsgák a középszintű vizsgákkal

egy időben lesznek, de egy arra kijelölt középiskolában

(nem a Tamásiban).
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Szóbeli időpontok

• Az emelt szintű szóbeli vizsgák a középszintű szóbeli

vizsgák előtt lesznek.

Időszak: 2023. június 7-14.

• A középszintű szóbeli vizsgákat az érettségiző saját

iskolája szervezi és bonyolítja le.

Az előrehozott érettségi vizsgák esetén:

várhatóan 2023. június 19-21.

Az írásbeli érettségi vizsga
A vizsga helye:

 Tájékoztatás a személyes vizsgabehívón, illetve a vizsga napján a helyszínen

Megjelenés:

 A vizsgák megkezdése előtt 30 perccel!

 Ünnepi öltözékben!

 A vizsgáról elkésni nem lehet!

Késés, ill. távolmaradás felróható okból vagy engedély nélküli távozás a

vizsgáról = javítóvizsga az adott tárgyból

A szükséges dokumentumok:

 Személyi ig. vagy útlevél

 Hivatalos vizsgabehívó

9

10



2022. 12. 01.

• A kijavított dolgozatok (közép- és emelt szintű is) megtekintése: 

egy erre központilag kijelölt napon, 8 és 16 óra között az 

iskolában.

• A dolgozatokról másolat (fotó) készíthető.

• Észrevétel a javítással kapcsolatban: a megtekintést követő

munkanapon 16 óráig, a vizsgázó, írásban köteles benyújtani

az iskola igazgatójának (formanyomtatvány).

A dolgozatok megtekintése, jogorvoslat

A vizsga helye:

 Emelt szinten: a kijelölt vizsgaközpontokban, 3 tagú tantárgyi bizottság előtt

 Középszinten: a saját, vizsgabizottságot működtető intézményben

 Szóbeli vizsgabeosztás: az első vizsganapon a vizsgát megelőző ún.

tájékoztató értekezleten

A szóbeli érettségi vizsga

Megjelenés:

 Első nap, az ún. tájékoztató értekezleten minden vizsgázó!

 A vizsgák megkezdése előtt 30 perccel!

 Ünnepi öltözékben!
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A vizsga menete:

 Felkészülési idő: idegen nyelv esetén nincs, 

különben minimum 30 perc 

 A felelet időtartama:

középszinten legfeljebb 15 perc

emelt szinten legfeljebb 20 perc 

A szóbeli érettségi vizsga

Vizsgaeredmény: a vizsgát követő ún. eredményhirdető értekezleten 

(a kapott törzslapkivonatot a következő érettségi jelentkezéskor le kell adni)

Értékelés
Középszinten

Százalék Osztályzat

0 % - 1

25 % - 2

40 % - 3

60 % - 4

80 % - 5

Emelt szinten
Százalék Osztályzat

0 % - 1

25 % - 2

33 % - 3

47 % - 4

60 % - 5

Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll: minden vizsgarészből legalább 

12 százalékot kell teljesítenie, különben nem lehet elégséges (2) az érdemjegy.
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Javítási lehetőség

Elégtelen vizsga esetén: 
a rendes érettségi vizsgaidőszakban (12. év vége)

Sikeres vizsga esetén:
• középszintű vizsga után emelt szinten (szintemelő vizsga)
• érettségi bizonyítvány megszerzése után

Sikeres vizsga a tanulmányok ideje alatt már nem javítható!

Nyelvvizsga, ECDL

Emelt szintű idegen nyelvi érettségi (ha minden vizsgarészt teljesített):

• 60%-: középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• 40-59%: alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga

Fontos változás: mentesség (pl. időhosszabbítás) esetén is jár a nyelvvizsga!

Informatika érettségi

érdemjegye jeles (bármelyik szinten): 

ECDL bizonyítvány kérhető (külön kell intézni)
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Az óralátogatás alóli mentesség feltételei

• sikeres érettségi vizsga

• emelt szintű jeles érettségi vagy középfokú (B2) nyelvvizsga az 

adott nyelvből
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Köszönöm a figyelmet!
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