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AZ ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSRŐL ÉS AZ ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI LAPOK 
KITÖLTÉSÉRŐL A 2022. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAKBAN 

ELŐREHOZOTT ÉS KIEGÉSZÍTŐ/ISMÉTLŐ ÉRETTSÉGI 

Az alábbiak figyelmes elolvasása (az elejétől a végéig) és megértése sok fölösleges kérdéstől kímélhet meg mind-
annyiunkat, kérem, ezért erre mindenki vegye a fáradtságot. Az előző években a leadott jelentkezési lapoknak har-
mada-fele hiányosan vagy hibásan volt kitöltve, ezt feltétlenül el kellene kerülni, mert nagyon nehézkes a javítás! 

Az esetleges felvételi jelentkezés mindenkinek a saját feladata. Ha bárkinek kérdése van mégis ezzel kapcsolatban, természe-
tesen tudunk segíteni. 

Az érettségi jelentkezési lapot személyes okmányokkal (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél, lak-
címkártya...) tökéletesen megegyezően töltsük ki. 

Az előrehozott érettségi vizsgákra vonatkozó aktuális szabályok: 

 Nem lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni azokból a tárgyakból (az idegen nyelvek és az informatika kivételével), 
melyek tanulása a helyi tanterv szerint a 12. évfolyamon fejeződik be. 

 Az összes többi tárgyra (tehát idegen nyelvekre és informatikára, valamint minden olyan tárgyra, amelynek a tanulása 
a helyi tanterv szerint a 12. évfolyamnál korábban fejeződik be) azonos szabályozás vonatkozik. Ezekből legkoráb-
ban a 10. évfolyamon, a tavaszi vizsgaidőszakban lehet előrehozott vizsgát tenni, majd ezután bármelyik (tehát 
akár őszi) vizsgaidőszakban, függetlenül attól, hogy az adott tárgy tanulása mikor fejeződik be. 

 Valamennyi esetben igaz, hogy aki előrehozott érettségi vizsgát tesz, annak az érintett tantárgy(ak)ból az írásbeli vizs-
gák kezdetéig (május 2.) teljesíteni kell a helyi tantervi követelményeket a 12. évfolyam végéig bezárólag, ha 
szükséges, akkor osztályozóvizsgákon megszerezve a hiányzó osztályzatokat. Kérjük, hogy ilyen esetben a jelentkező 
(kivéve a 11. évfolyamon az első idegen nyelvből érettségizőket) egyben adja le az osztályozóvizsga (honlapunkról 
letölthető) jelentkezési lapját is: http://www.arpadgimnazium.hu/iskolai-elet/kerelmek/. 

 Sikertelen előrehozott (és szintemelő vizsgát) legkorábban csak a rendes érettségi vizsga keretében lehet kijavítani 
(tehát korábban nem). 

 Aki valamilyen tárgyból sikeres előrehozott érettségi vizsgát tesz, az középiskolai tanulmányai alatt a középszintű 
vizsga eredményét már csak emelt szinten legfeljebb egyszer, az emelt szintű vizsga eredményét pedig egyáltalán 
nem javíthatja. 

Informatika vagy testnevelés vizsgára jelentkezőknek további kiegészítő adatlapot is ki kell tölteniük, ezek az adatlapok 
honlapunkról letölthetők: http://www.arpadgimnazium.hu/erettsegi/2021-22-majus-juniusi-vizsgaidoszak/. 

Ha valaki korábbi vizsgaidőszakokban már jelentkezett előrehozott vizsgára, akkor a jelentkezéshez csatolni kell a 
korábbi vizsgák eredményét (illetve az esetleges sikertelen vizsgát) igazoló eredeti törzslapkivonatot. Ha valakinek ez nincs 
meg, abban az intézményben kérhet hiteles másodlatot, ahol az utolsó vizsgát letette. Ha ez itt az Árpádban történt, akkor Jü-
ling Erika tanárnőt kell keresni a kéréssel. 

Az érettségi jelentkezési lap kitöltésének és leadásának, illetve elküldésének jogvesztő határideje február 15-e (hétfő). 
Ugyanez a felvételi jelentkezés határideje is. A határidők elmulasztása azzal jár, hogy az illető nem tanulhat tovább szeptember-
től, illetve (az érettségi jelentkezési lap leadásának elmulasztása esetén) nem is érettségizhet a május-júniusi vizsgaidőszakban. 
Az „elküldés” a felvételi jelentkezés esetén az e-felvi hiánytalan kitöltését, az érettségi jelentkezési lap esetén az iskolában való 
leadást jelent. 

Ha valaki valamelyik vizsgatárgyból egy korábbi sikertelen vizsgáját követően már második vagy további alkalommal je-
lentkezik javítóvizsgára, akkor a vizsga számára díjköteles. Az emelt szintű vizsga díja 50 000 Ft/vizsga, a középszintű vizs-
ga díja 30 000 Ft/vizsga. 

Az egyes vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai tárgyankénti bontásban: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak/2022tavasz_kozismereti_targyak 

Az egyes vizsgatárgyak vizsgakövetelményei és vizsgaleírásai tárgyankénti bontásban: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

A május-júniusi vizsgaidőszak vizsgaidőpontjai: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2022/vizsgaidopontok_2022_maj_jun.pdf 

 

Korábban már leérettségizett (öreg)diákjaink jelentkezését a következők szerint tudjuk fogadni: aki csak emelt szintű 
vizsgát szeretne tenni, az személyesen csak a vizsgaszervezésre kijelölt, területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhi-
vatalokban (Budapest területén illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala, 1056 Budapest, Váci utca 62-64., tel: 328-
5844, a többi kormányhivatal elérhetőségei a http://www.oktatas.hu/kozneveles/kormanyhivatalok/kh_elerhetosegek hon-
lapon találhatók), vagy postai úton az Oktatási Hivatal honlapjáról (http://jelentkezesilap.ketszintu.hu/) letölthető jelentke-
zési lappal tud jelentkezni. Aki középszintű vizsgát (is) tesz, annak minden jelentkezését (tehát az esetleges emelt szin-
tűeket is) tudjuk fogadni. 

http://www.arpadgimnazium.hu/iskolai-elet/kerelmek/
http://www.arpadgimnazium.hu/erettsegi/2021-22-majus-juniusi-vizsgaidoszak/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2022/vizsgaidopontok_2022_maj_jun.pdf
http://www.oktatas.hu/kozneveles/kormanyhivatalok/kh_elerhetosegek
http://jelentkezesilap.ketszintu.hu/


ELŐREHOZOTT ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI * ELŐREHOZOTT ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉRETTSÉGI 

 2 

Számukra a vizsga (néhány alább részletezett kivétellel) díjköteles. 
A kivételek (tehát az ingyenes vizsgák már leérettségizettek számára): 
a) A tanulói jogviszonyban megkezdett vizsga első javítóvizsgája. 
b) Azok a vizsgázók, akik a 2020/21. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgá-
ra, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/22. tanév 
vizsgaidőszakaiban egy alkalommal térítésmentesen tehetik le. 
c) Azok a vizsgázók, akik a 2020/21. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi 
vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, a 2021/22. tanév vizsgaidőszakaiban az adott vizsgatárgyból egy al-
kalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát (a szintemelő vizsga azonban számukra is díjköteles). 

 

AZ ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI LAP ISKOLAI KITÖLTÉSÉNEK MENETRENDJE: 

(1) A jelentkezési lapokat minden érettségiző kék tollal, jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, hiánytalanul ki 
kell tölteni és aláírni (nagykorú jelentkező saját maga, kiskorú jelentkezőnek a szülője/gondviselője is). 
(2) Bár a jelentkezés végső határideje február 15-e, kérjük, hogy minél előbb, de legkésőbb február 8-ig mindenki hoz-
za be a jelentkezési lapját. A jelentkezési lapokat a portán kell leadni. 
Célszerűnek tartjuk, hogy a jelentkezési lap egy másolatát mindenki magánál tartsa. Kérjük, hogy a jelentkezéshez tar-
tozó összes papírt (jelentkezési lap, esetleges informatika vagy testnevelés kiegészítő adatlap, korábbi eredeti törzslapki-
vonat) mindenki egyetlen lefűzhető nylondossziéba rendezve adja le. 
(3) A jelentkezés leadása után a jelentkezési lapon szereplő adatokat rögzítjük az érettségi számítógépes rendszerben, majd 
a rögzített adatokat a jelentkezőnek ellenőrzésre emailben visszaadjuk. Kérjük, hogy ebben az emailben az összes 
adatot mindenki alaposan ellenőrizze, és az esetleges hibát jelezze. 
(4) Kérdésekkel, problémákkal Koncz Levente tanár úrhoz, vagy az előrehozott vizsgabizottság jegyzőihez, Almási Júlia, 
Kámán Veronika és Szebenyi Katalin tanárnőhöz lehet fordulni. 
 
Fontos megjegyzések: 

 Aki február 8-a után, de február 15-ig bármiben változtatni szeretne a jelentkezésén, erre természetesen lehetőség van, 
ebben az esetben az illetékes jegyzőt kell keresni. 

 Február 15-e után az érettségire jelentkezni nincs lehetőség, aki ezt a határidőt az első változat leadásával is elmu-
lasztja, az a május-júniusi vizsgaidőszakban nem érettségizhet. 

 A már korábban érettségizettek részére a vizsga általában díjköteles (kivéve a fent említett kivételes eseteket). A 
jelentkezés csak a befizetés igazolása esetén érvényes. Az emelt szintű vizsga díja 50 000 Ft/vizsga, a középszintű vizsga 
díja 30 000 Ft/vizsga. A középszintű vizsgák díját az iskolában a gazdasági irodában, a 113-as szobában kell befizetni. A 
vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában a vizsgázó nevét és az „érettségi 
vizsgadíj” kifejezést kell feltüntetni. Az emelt szintű vizsgák díját az Oktatási Hivatal számlájára kell befizetni. Számla-
szám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000. Csekk a vizsgaszervező kormányhivataloktól kérhető. A vizs-
gadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, vala-
mint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Emelt szintű érettségire is jelentkező volt diákjaink e befize-
téshez egyedi érettségi iktatószámot a jegyzőktől vagy tőlem kérhetnek. 

 A már korábban érettségizetteknek jelentkezési lapjukhoz csatolniuk kell érettségi bizonyítványuknak, esetleges ta-
núsítványaiknak, középiskolai 12. osztályos bizonyítványuknak, személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak a fénymá-
solatát, valamint a vizsgadíjak befizetésének igazolását. Ezek nélkül jelentkezésüket nem tudjuk rögzíteni! 

 
A „JELENTKEZÉSI LAP EGYES VIZSGATÁRGYAKBÓL KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA (2021/2022. TANÉV MÁJUS-
JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK)” CÍMŰ NYOMTATVÁNY (ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI LAP) KITÖLTÉSÉRŐL 

Az alábbiak figyelmes tanulmányozásával mindenki hibátlanul ki tudja tölteni a jelentkezési lapját. Aki valamiben mégis bi-
zonytalan, inkább kérdezzen (osztályfőnökétől, a jegyzőktől, tőlem), segítünk. 

Fejléc: 
Az érettségi iktatószámot (emelt szintű érettségire is jelentkező volt diákjaink kivételével) nem kell kitölteni, azt a rend-
szer automatikusan generálja. 

I. pont: 
A tanulói azonosító rajta van a diákigazolványokon is (7-essel kezdőik). 
A személyes adatokat a hivatalos okmányokkal mindenben megegyezően kell kitölteni. Esetleges pontatlanság, 
elírás azt eredményezheti, hogy a rendszer az illető érettségi és felvételi jelentkezését nem tudja összekapcsolni, illetve 
érettségi bizonyítványát hibás névre állítják ki. 
Előnév: pl. ifj. 
A születési nevet csak akkor kell kitölteni, ha a jelenlegi név és a születési név nem azonos. 
Okmány típusa: Külföldi vagy személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély (azt célszerű beírni, amivel a je-
lentkező az esetleges emelt szintű vizsgáján igazolni fogja a személyazonosságát). 
Neme: F/N 
Az 1-es lábjegyzet-számmal ellátott rovatok kitöltése kötelező. 
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II. pont: 
Az állandó lakcím a személyi igazolványban vagy a lakcímkártyán szereplő cím. 
Az értesítési címet csak akkor kell kitölteni, ha az nem egyezik meg az állandó lakcímmel. A jelentkező az összes érett-
ségi vizsgával kapcsolatos hivatalos értesítést erre a postai címre kapja meg, ezért különösen fontos a cím pontos ki-
töltése. 
A telefonszám (körzetszámmal együtt), mobiltelefonszám és emailcím megadása nem kötelező, csak a jelentkező lehető 
leggyorsabb értesítését segíti elő. Éppen ezért viszont kérjük, hogy a mobilszámot és az emailcímet lehetőleg ad-
játok meg, és az emailcímet a lap alján nyomtatott nagybetűkkel ismételjétek meg. Számos érettségivel kapcso-
latos értesítést idén várhatóan emailen fogunk elküldeni! 

III. pont: 
Képzés típusa: gimnázium 
Tanulói jogviszony: van, ha a jelentkező még nem érettségizett le, egyébként nincs 
Munkarend: nappali 
Évfolyam: melyik évfolyamba jár (ha érettségizett, ezt nem kell kitölteni) 
Osztály: melyik osztályba (A/B/C/D) jár (ha érettségizett, ezt nem kell kitölteni) 
Saját iskola OM kódja: 035223 
Saját iskola FEH kódja: 001 
Nemzetiségi, két tanítási nyelvű képzés, nyelvi előkészítő évfolyam: nem, nem (dések sem!) 
Érettségi bizonyítvány sorszáma: csak akkor kell kitölteni, ha a jelentkező már érettségizett 
Ér. biz.-t kiállító iskola OM kódja: csak akkor kell kitölteni, ha már érettségizett (035223, ha az Árpádban) 

IV. pont (csak akkor kell kitölteni, ha már érettségizett): 
Volt iskola OM kódja: 035223, ha az Árpádban 
Iskola neve, tanév: Hol és mikor fejezte be a középiskolai tanulmányait. 

A vizsgatárgyak részletezése: 
1. oszlop: 

A választott vizsgatárgyak neve. Figyelem! Kérjük, hogy a jelentkezési lapon ceruzával tüntessétek fel a válasz-
tott vizsgatárgyakat tanító utolsó szaktanárotok nevét! 
Ha a jelentkezőnek még nincs érettségi bizonyítványa, akkor azokból a tantárgyakból is jelentkezni kell (beszámí-
tás kérésével, ld. 2-5. oszlop), amelyekből már rendelkezik – elégtelentől különböző – érettségi eredménnyel, ak-
kor is, ha abból a tárgyból már nem kíván újra vizsgázni. 

2-4. oszlop: 
A tantárgyaknál egyértelműen kell jelezni, ha valamelyik megjelölt tantárgyból a jelentkező már rendelkezik – elégte-
lentől különböző – érettségi eredménnyel. Ezt a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben, középszinten 
vagy emelt szinten) az „igen” szó beírásával kell jelezni. Az oszlopok üresen hagyása a „nem” szóval egyenértékű. 

5. oszlop: 
Ha a jelentkezőnek már van érettségi bizonyítványa, akkor ezt az oszlopot hagyja üresen. 
Ha a jelentkezőnek még nincs érettségi bizonyítványa, de már van eredménye az adott vizsgatárgyból, azt az előbbiek 
szerint jeleznie kell a jelentkezési lapon, és feltüntetésre kell azt megjelölni a megfelelő (H, K vagy E) betű beírásá-
val. (Ha a vizsgázónak egy tárgyból több eredménye is lesz, akkor az érettségi záróértekezletet követően írásban nyi-
latkoznia kell arról, hogy a bizonyítványban melyik eredménye szerepeljen – a másikról tanúsítványt kap majd.) 

6. oszlop: 
A vizsga választott szintjét kell jelezni a K vagy E betű beírásával. 

7. oszlop: 
A vizsga típusát kell jelezni az K, P, S, I, R, J vagy E betű beírásával. 
Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő vizs-
gatárgyból tett vizsga. 
Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból be nem fejezett vizsga folytatása. (Ilyen vizsga esetén egy 
további kiegészítő adatlap kitöltése szükséges.) 
Szintemelő érettségi vizsga a középszinten sikeresen letett vizsga első megismétlése emelt szinten. 
Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból 
egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga közép-
szinten történő megismétlése. 
Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása 
alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga. 
Javító érettségi vizsga a korábbi elégtelen vagy be nem fejezett vizsga megismétlése. 
Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt el-
ső alkalommal tett tantárgyi érettségi vizsga. 
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8. oszlop: 
Részlet az említett paragrafusból: „A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján 
az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Az érettségi vizsgán az 
érintett tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. A 
tanuló részére az érettségi vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell 
tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az 
írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.” 
Ha valaki ilyen jellegű kérelmet ad be, ezt az „igen” szóval itt kell jeleznie. A mező üresen hagyása a „nem” szóval 
egyenértékű. A kérelmet és az azt alátámasztó szakértői véleményt ebben az esetben a jelentkezéshez csatolni kell. 

9. oszlop: 
A jelentkezési lap (6)-os lábjegyzete felsorolja az itt jelezhető mentességek körét. Ha a jelentkező valamelyiket igénybe 
kívánja venni, az „igen” szóval kell jeleznie. A mező üresen hagyása a „nem” szóval egyenértékű. 

10. oszlop: 
A vizsga nyelvét nem kell külön jelezni. 
Idegen nyelvi érettségi vizsga beszámításának kérésénél meg kell adni azt, hogy a jelentkező korábban nyelvvizsgával 
váltotta-e ki a vizsgát (ez csak 2005-ig volt lehetséges, tehát feltehetőleg senkire nem vonatkozik). Ha igen, akkor a 
nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát a jelentkezéshez csatolni kell, enélkül a vizsgaeredményt nem tudjuk rögzíteni! 

11. oszlop: 
Feltehetőleg senki nem vendégtanuló a nálunk vizsgázók közül. 

A jelentkezést végül dátummal kell ellátni és aláírni. A jelentkezés napján még nem nagykorú jelentkező jelentkezése 
csak akkor érvényes, ha a szülő (gondviselő) is aláírja. 
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