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AZ ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSRŐL ÉS AZ ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI LAPOK 
KITÖLTÉSÉRŐL A 2023. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAKBAN 

RENDES ÉRETTSÉGI 

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

A felvételi jelentkezés mindenkinek a saját feladata. Ha bárkinek kérdése van mégis ezzel kapcsolatban, természetesen tudunk 
segíteni. 

A felvételi jelentkezésnek annyi köze van az érettségi jelentkezési lap kitöltéséhez, hogy a továbbtanulásra megjelölt intézmények 
által adott előírások befolyásolják az érettségire választott tárgyakat és azok szintjét. Az érettségi jelentkezési lapot is tehát ennek 
megfelelően kell kitölteni. Magától értetődően kiemelten fontos, hogy a személyes adatokat is a két jelentkezés esetén egymás-
sal és az eredeti okmányokkal (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya...) tökéletesen 
megegyezően töltsük ki. 

Informatika vagy testnevelés vizsgára jelentkezőknek további kiegészítő adatlapot is ki kell tölteniük, ezek az adatlapok 
honlapunkról letölthetők: http://www.arpadgimnazium.hu/erettsegi/2022-23-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 Jüling 
Erika tanárnőt kell keresni a kéréssel. 

Az érettségi jelentkezési lap kitöltésének és leadásának, illetve elküldésének jogvesztő határideje február 15-e (szerda). 
Ugyanez a felvételi jelentkezés határideje is. A határidők elmulasztása azzal jár, hogy az illető nem tanulhat tovább szeptembertől, 
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 jelent-
kezik javítóvizsgára, akkor a vizsga számára díjköteles. Az emelt szintű vizsga díja 58 000 Ft/vizsga, a középszintű vizsga díja 
35 000 Ft/vizsga. 

Az egyes vizsgatárgyak nyilvánosságra hozott anyagai tárgyankénti bontásban: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023tavaszi_vizsgaidoszak/2023tavasz_kozismereti_targyak 

Az egyes vizsgatárgyak vizsgakövetelményei és vizsgaleírásai tárgyankénti bontásban: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2023ig 

A május-júniusi vizsgaidőszak vizsgaidőpontjai: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2022/vizsgaidopontok_2023maj_jun.pdf 

 

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 hozza 
be a jelentkezési lapját. A jelentkezési lapokat a 12.b és 12.c osztályosoknak a portán, a 12.a-soknek Izsáné Deák Mária 
tanárnőnek, a 12.d-seknek pedig Csorbáné Tóth Irén tanárnőnek kell leadniuk. 
Célszerűnek tartjuk, hogy a jelentkezési lap egy másolatát mindenki magánál tartsa. Kérjük, hogy a jelentkezéshez tartozó 
összes papírt (jelentkezési lap, esetleges informatika vagy testnevelés kiegészítő adatlap, korábbi eredeti törzslapkivonat) 
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 ada-
tot mindenki alaposan ellenőrizze, és az esetleges hibát jelezze. 
(4) Kérdésekkel, problémákkal Koncz Levente tanár úrhoz, vagy a megfelelő vizsgabizottság jegyzőjéhez lehet fordulni: 
Izsáné Deák Mária (12.a), Szalay Katalin (12.b), Szebenyi Katalin (12.c), Csorbáné Tóth Irén (12.d). 
 
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. 
 

http://www.arpadgimnazium.hu/erettsegi/2022-23-majus-juniusi-vizsgaidoszak/
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A „JELENTKEZÉSI LAP RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA (2022/2023. TANÉV MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐ-
SZAK)” CÍMŰ NYOMTATVÁNY (ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI LAP) KITÖLTÉSÉRŐL 

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

Fejléc: 
Az érettségi iktatószámot nem kell kitölteni, azt a rendszer 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 jelent-
kező az esetleges emelt szintű vizsgáján igazolni fogja a személyazonosságát). 
Neme: F/N 
Az 1-es lábjegyzet-számmal ellátott rovatok kitöltése kötelező. 

II. pont: 
Az értesítési címet csak akkor kell kitölteni, ha az nem egyezik meg az állandó lakcímmel. A jelentkező az összes érettségi 
vizsgával kapcsolatos hivatalos értesítést erre a postai címre kapja meg, ezért különösen fontos a cím pontos kitöltése. 
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 adjá-
tok meg, és az emailcímet a lap alján nyomtatott nagybetűkkel ismételjétek meg. Számos érettségivel kapcsolatos 
értesítést idén várhatóan emailen fogunk elküldeni! 

III. pont: 
Képzés típusa: gimnázium 
Munkarend: nappali 
Évfolyam: 12 
Osztály: melyik osztályba (A/B/C/D) jár (kötelező kitölteni) 
Saját iskola OM kódja: 035223 
Saját iskola FEH kódja: 001 
Nemzetiségi, két tanítási nyelvű képzés, nyelvi előkészítő évfolyam: nem, nem (dések sem!) 

A vizsgatárgyak részletezése: 
1. oszlop: 

Legalább öt tárgyból kötelező érettségizni. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből (néhány 
speciális felmentés kivételével) mindenkinek kötelező érettségiznie. Szintén kötelező érettségizni egy választott idegen 
nyelvből. Az ötödik vizsgatárgy (és esetleges további vizsgatárgyak) szabadon választható(k). 
Ha valaki 6-nál több tárgyból kíván érettségizni, a papír alján folytassa a felsorolást. 
Figyelem! Kérjük, hogy (a magyar, a matematika és a történelem kivételével) a jelentkezési lapon ceruzával 
tüntessétek fel a választott vizsgatárgyakat tanító utolsó szaktanárotok nevét! (Aki valamelyik tárgyat alapon 
és fakton is tanulja/tanulta, az az alapórás szaktanár nevét tüntesse fel.) 
Azokból a tantárgyakból is jelentkezni kell (beszámítás kérésével, ld. 2-5. oszlop), amelyekből a jelentkező már 
rendelkezik – elégtelentől különböző – érettségi eredménnyel, akkor is, ha abból a tárgyból már nem kíván újra 
vizsgázni. 

2-4. oszlop: 
A tantárgyaknál egyértelműen kell jelezni, ha (előrehozott és esetleg szintemelő érettségivel) valamelyik megjelölt tan-
tárgyból a jelentkező már rendelkezik – elégtelentől különböző – érettségi eredménnyel. Ezt a megfelelő oszlopban 
(a régi, hagyományos rendszerben vagy középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó beírásával kell jelezni. Az osz-
lopok üresen hagyása a „nem” szóval egyenértékű. 

5. oszlop: 
Ha a jelentkezőnek 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 beírásával. (Ha a vizsgázónak egy tárgyból több 
eredménye is lesz, akkor az érettségi záróértekezletet követően írásban nyilatkoznia 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. 
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7. oszlop: 
A vizsga típusát kell jelezni az R, S, J vagy P betű beírásával. 
Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása 
alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga. 
Szintemelő érettségi vizsga a középszinten sikeresen letett vizsga első megismétlése emelt szinten. 
Javító érettségi vizsga a korábbi elégtelen vagy a vizsgázónak felróható okból be nem fejezett vizsga megismétlése. 
Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból be nem fejezett vizsga folytatása. (Ilyen vizsga esetén egy 
további kiegészítő adatlap kitöltése szükséges.) 

8. oszlop: 
Részlet a jogszabályból: „A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
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 tantár-
gyak 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 tanul-
mányok 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. 
Ha a jelentkező mentesül egy kötelező vizsgatárgy vizsgája alól, az adott tárgy vizsgájára is jelentkezni kell, a mentességi 
kérelmet itt jelezni és a tárgy helyett egy másik vizsgatárgyra is jelentkezni. 

9. oszlop: 
A jelentkezési lap (4)-es 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: 
Ismereteim szerint senki nem vendégtanuló a 12. évfolyamunkon. 

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. 

 
Koncz Levente (Koncz.Levente@arpad.edu.hu) 
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