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9.§ (3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal 
letett érettségi vizsga, amely letehető 

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, informatikából a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi 

vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban, továbbá
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, először a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban. 
12. § 

(7) A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, 

amellyel tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkező teljesítette, tudását 
osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni is tudja, előrehozott vizsgára való jelentkezés esetén emellett igazolnia kell a 9. § (3) bekezdésében

szabályozott feltételeknek való megfelelést is. Az igazolást annak a köznevelési intézménynek a vezetője állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban 

áll. 

Intézményi igazolás az előrehozott érettségi vizsga letételéhez szükséges tanulmányi feltételek teljesítéséről 

(Előírja: az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése) 

Amennyiben az igazolás már a jelentkezéskor kiállítható, úgy azt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ha ekkor még nem 

állítható ki, akkor a feltételek teljesítése után haladéktalanul el kell juttatni a jelentkezést fogadó intézményhez.  

Az igazolás hiányában a vizsgázó az érettségi vizsgát nem kezdheti meg! 

Mint az 

A intézmény OM 

azonosítója: 

A intézmény neve: 

A intézmény címe: 

intézmény vezetője igazolom, hogy iskolánk tanulójára vonatkozóan 

A tanuló neve: 

A tanuló születési helye: 

A tanuló születési ideje (év, 

hónap, nap): 

Anyja születési neve: 

Az iskolai ügyintéző neve: 

Az iskolai ügyintéző 

telefonszáma: 

az alábbi érettségi vizsgatárgyak esetében teljesülnek az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek. A felsorolt vizsgatárgyakból 

előrehozott érettségi vizsgát tehet. 

A vizsgatárgy(ak) neve: 

Kelt: …………………………….., ….…. (év)  ……………………… (hónap) …...( nap) 

P. H. …………………………………………. 

 intézmény vezetőjének aláírása 
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