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Tájékoztató érettségi vizsgára történő jelentkezéshez
Jelentkezési határidő: 2022.02.15.
Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező tanulók jelentkezése
Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi
vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek.
Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó, ha már megkezdte érettségi vizsgáit, de nem
szerezte meg az érettségi bizonyítványát javító vagy pótló vizsgára jelentkezhet. A
jelentkezőnek – a szabadon választható vizsgatáegy esetén – arra is lehetősége van, hogy az
érettségi bizonyítvány megszerzéséhez másik szabadon választható vizsgatárgyat válasszon.
A középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket.
Az érettségi bizonyítvány kiállításához legalább 5 vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, kötelezően választandó vizsgatárgy) kell legalább
elégséges osztályzatot szerezni.
Jelentkezés módja:
Jelentkezési lap rendes kétszintű érettségi vizsgára nyomtatvány kitöltésével és
visszaküldésével
1. Postai úton: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola 7800 Siklós, Pf. 139.
2. E-mailben: buddhistagimnazium@tkbg.hu
3. Személyesen: osztályfőnöknek átadva vagy az iskola alsószentmártoni telephelyén (7826
Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a)
Jelentkezési lap mellékletei:
 javító, pótló vizsga esetén középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó
másolatát és a megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát
 ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (amely még a hagyományos
érettségi rendszerben vagy már a kétszintű érettségi rendszerben előrehozott vizsgaként
keletkezett), akkor ezen eredmények igazolására szolgáló törzslapkivonatot,
 mentesítésről szóló igazolás másolatát
 ha díjfizetésre kötelezett, a vizsgadíj befizetésének igazolását
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezése
Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik
vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy a
középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat, az adott vizsgatárgyból van-e érettségi
eredménye, illetve milyen szintű érettségi eredménye van. Az "új" érettségi vizsgák száma
nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet
érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több
vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni.
A középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket.
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Jelentkezés módja:
Jelentkezési lap egyes vizsgatárgyakból kétszintű érettségi vizsgára nyomtatvány kitöltésével
és visszaküldésével
1.Postacím: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola 7800 Siklós, Pf. 139.
2.email-ben: buddhistagimnazium@tkbg.hu
3. Személyesen: az iskola alsószentmártoni telephelyén (7826 Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a)
Jelentkezési lap mellékletei:
 az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,
 a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok
befejezését is igazoló oldalainak másolatát,
 mentesítésről szóló igazolás másolatát
 ha díjfizetésre kötelezett, a vizsgadíj befizetésének igazolását
Vizsga típusai:
Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a
tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi
vizsga.
Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi
bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga.
Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett
érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése.
Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a
korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga
középszinten történő megismétlése. Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik
már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.
Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de
be nem fejezett, illetve a megkezdett, de a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő
érettségi vizsga megismétlése.
Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett,
de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga
folytatása.
Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány
megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely
letehető:
a) idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első
vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá
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b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló 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, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy
második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakban.
Az emelt szintű vizsgák
Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi
vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli
és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli
dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek
többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen
kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga
helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.
A vizsgadíjakról
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói
jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
A fizetendő vizsgadíj összege:
- A középszintű érettségi vizsga díja, vizsgatárgyanként 30.000,- Ft, melyet A Tan Kapuja
Buddhista Gimnázium számára kell befizetni személyesen vagy banki átutalással az alábbiak
szerint:
Jogosult neve: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola
Számlaszám: OTP Bank 11731087-20020244-00000000
Közlemény: érettségiző neve, tantárgy megjelölése
- Az emelt szintű érettségi vizsga díja vizsgatárgyanként 50.000,- Ft, melyet az Oktatási Hivatal
számára kell befizetni az alábbiak szerint:
Jogosult neve: Oktatási Hivatal
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000
Közlemény: fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi
érettségi iktatószámot, melyet a jelentkezési lapot fogadó intézménytől kaphat meg.
Vizsgadíj befizetésének határideje: 2022.02.15.
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