Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolával utolsó évfolyamon tanulói jogviszonyban álló vizsgázók jelentkezésének
menete
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (16) bekezdése értelmében
külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola tanulója csak végzősként, az utolsó évfolyam tanulójaként és csak a májusjúniusi vizsgaidőszakban jelentkezhet Magyarországon érettségi vizsgára. A vizsgázónak az utolsó évfolyam tanulójaként nem
kell Magyarországon osztályozó vizsgát tennie az érintett vizsgatárgyakból, és bármelyik vizsgatárgyból jelentkezhet érettségi
vizsgára.
A jelentkezés módja és határideje
A tanuló a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15-éig személyesen, postai úton tértivevényes küldeményben jelentkezhet
érettségi vizsgára valamelyik fővárosi, megyei kormányhivatalban. (Ha a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik, a
jelentkezési határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapra módosul.) Az adott kormányhivatalt a külföldi középiskola
tanulójának saját magának kell kiválasztani. A külföldi középiskola tanulója vizsgaszervező középiskolában nem jelentkezhet
érettségi vizsgára.
Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és a felvi.hu honlapon, az „e-jelentkezés”
funkció használatával történik. Tehát abban az esetben, ha a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, az
érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásra is külön jelentkeznie kell, vagyis a két jelentkezés nem "váltja ki" vagy
"helyettesíti" egymást.
Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.
Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.
A jelentkezési lap
A jelentkezési lap - várhatóan január második felétől - elérhető a www.oktatas.hu honlapról (közvetlenül a főoldalról), ezt kell a
kitöltés után, a szükséges mellékletekkel együtt, megküldeni a kormányhivatalnak. A jelentkezési lap benyújtásához részletes
felhasználói útmutató készül, amely ismerteti a jelentkezési laphoz csatolandó mellékleteket is.
A kormányhivatalok
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 jelentkezéskor a külföldi
tanulónak meg kell adnia egy magyarországi értesítési címet is.
A jelentkezéskor az adott kormányhivatalt a külföldi középiskola tanulójának saját magának kell kiválasztani.
A kormányhivatalok listája és elérhetősége megtalálható a www.oktatas.hu/Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok
elérhetőségei oldalon.
A vizsgadíjakról
Külföldi középiskola tanulójának vizsgadíjat kell fizetnie.
A fizetendő vizsgadíj összege:
- A vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának
megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 22.000,- Ft).
- A vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának
megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2019-ben 37.000,- Ft).
A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.
A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.
A vizsgadíj befizetése történhet csekken vagy átutalással. Csekket a jelentkező az adott kormányhivatalban kaphat, az átutalás
esetében az Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lap kitöltési útmutatójában találja meg a számlaszámot.
Segítség a felkészüléshez
A felkészülésben segítséget jelent, hogy valamennyi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása
megtalálható
az
érettségi
vizsga
részletes
követelményeiről
szóló
40/2002.
(V.
24.)
OM
rendeletben
(http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok).
A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek
tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel
kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként
különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a nyilvánosságra hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb
60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia.
Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára. vagy bármelyik vizsgát szervező intézményben
emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a
nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák
megkezdése előtt.
Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítséget jelenthetnek az Oktatási Hivatal honlapján
(http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) szereplő (a kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta szervezett
vizsgaidőszakokban kitűzött) írásbeli feladatsorok.
Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján
minden vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján megtalálható korábbi
vizsgaidőszakok írásbeli feladataival (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) együtt segítik mind a vizsgára
készülők, mind a felkészítő szaktanárok munkáját. Javasoljuk, hogy a felkészülés alatt tanulmányozzák a Hivatal honlapján
megtalálható tájékoztató anyagokat.
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1jével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok,
közlemények oldalról érhető el.
Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.
A vizsgázó az érettségi eredményéről egy érettségi tanúsítványt kap, a sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak a
középiskolai végzettséget tanúsító okirattal együtt alkalmazható.
Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban
a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.
Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon
- a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények
- a Köznevelés\Érettségi\Jogorvoslat
- a Köznevelés\Érettségi\Gyakran ismételt kérdések az érettségivel kapcsolatban
menüpontban.
Segítség a jelentkezés benyújtását követően
Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését
fogadó kormányhivatal tud válaszolni.
Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés
beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani.
Ezekkel a kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó kormányhivatalhoz kell fordulni.
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