
2018/19 érettségi 

május - június 



Jelentkezés 

• Az érettségi vizsgára 
történő jelentkezés az e célra 
szolgáló jelentkezési lappal 
történik,amelyet az érettségi jelentkezést 
fogadó intézménybe kell benyújtani, saját 
középiskolájába 

 

• Előrehozott vizsgára csak a május-júniusi 
vizsgaidőszakban lehet jelentkezni. 
 



Jelentkezési határidő 

• a május-júniusi 
vizsgaidőszak 

esetén FEBRÁR 15-e 
(iskolai leadási határidő: 

február 1.) 

 



Jelentkezési lap 

• Később lesz elérhető 



Emelt érettségi 

• Területileg illetékes kormányhivatal szervezi 

• A kormányhivatal jelöli ki a helyszínt, a 
felügyelő tanárokat, a dolgozatjavítókat, a 
szóbeli vizsgán a kérdező tanárokat 

• A kormányhivatal értesíti a vizsgázót a 
helyszínről, pontos időpontról 



Felsőoktatásba való jelentkezés 

 felsőoktatási intézményekbe történő 
jelentkezés határideje február 15-e, és az 
a felvi.hu honlapon, az e-felvételi 
használatával történik. Az érettségi vizsgára és 
a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön 
kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés 
nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást. 

http://www.felvi.hu/


információk 

• www.oktatas.hu 

• https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/
2019tavaszi_vizsgaidoszak 

 

 

 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak


„mentesítések” szabályai 

• A szakértői bizottság szakértői véleményében 
foglaltak szerint kell eljárni 

• A 16. életév betöltését megelőző vagy azt 
követő utolsó szakértői vélemény már nem 
veszíti el érvényességét 

• A tanulót saját iskolájának igazgatója mentesíti 
az egyes tantárgyak, vagy tantárgyrészek 
értékelése, minősítése alól 

 



„mentesítések” szabályai 

• A fentiek értelmében a mentességek esetében a döntés joga és 
felelőssége az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatójáé. 

 

 

• Kérelem 

• Szükséges igazolások 

• Az igazgató nem térhet el a szakértői bizottság javaslatától, mivel erre a 
jogszabályok nem adnak számára felhatalmazást.  

• A mentesítéssel kapcsolatban hozott döntést írásba kell foglalni, 
megjelölve a döntés indokait, a mérlegelés során figyelembe vett 
körülményeket, és a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyeket és a vizsga 
letételének pontos módját, valamint tájékoztatást kell adni a jogorvoslati 
lehetőségekről is. 



Vizsgaidőpontok 
  A B C 

1. Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga időpont 

2. magyar nyelv és irodalom 

magyar mint idegen nyelv 

 

magyar nyelv és 

irodalom;  

Május 6. 8.00 óra 

3. matematika matematika Május 7. 8.00 óra 

4. történelem történelem Május 8. 8.00 óra 

5. angol nyelv angol nyelv Május 9. 8.00 óra 

6. német nyelv német nyelv Május 10. 8.00 

óra 
7. komplex szakmai érettségi komplex szakmai 

érettségi 

Május 15. 8.00 

óra 
8.  biológia biológia Május 14. 8 óra 



Vizsgaidőpontok 

Középszint Emelt szint időpont 

1 - informatika Május 13. 8 óra 

2. -  testnevelés Írásbeli vizsga nincs 



Szóbeli vizsgák 

Közép szinten június 17- 28. 



magyar mint idegen nyelv 

 
A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett 
magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból érettségi 
vizsgát az tehet, aki  
 a) nem magyar állampolgár, vagy  
 b) a középiskolai tanulmányai befejezését 
megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a 
magyar köznevelési rendszerben végzett.  
• Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból 

kizárólag középszintű érettségi vizsgát lehet 
tenni.”  



Előrehozott érettségi 

• Csak idegen nyelvből és informatikából 
• ha a tanuló a meghatározott évfolyamokon 

megszerzi a számára előírt osztályzatokat, akkor 
tehet az adott vizsgatárgyból előrehozott 
érettségi vizsgát 

• Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói 
jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-
júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" 
középiskolájukban jelentkezhetnek. 

•  Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem 
lehet előrehozott vizsgát tenni.  




