
TÁJÉKOZTATÓ A 2020. OKTÓBER-NOVEMBERI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA 

JELENTKEZŐK SZÁMÁRA 

 

1. A GYSZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikumot ebben a vizsgaidőszakban nem 

bízták meg érettségi vizsgák szervezésével. Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók 

ezért a Centrum más iskoláiban jelentkezhetnek érettségi vizsgára. Ezek az iskolák a 

következők:  

• Hild 

• Deák  

• Pálfy 

• Baross 

• Bercsényi 

• Bólyai (Mosonmagyaróvár) 

2. A jelentkezés határideje: szeptember 7. 

3. A jelentkezés módja: személyesen a kiválasztott iskolában 

4. Jelentkezni a következni tárgyakból lehet:  

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók bármilyen tantárgyból jelentkezhetnek vizsgára.  

Érettségi vizsgával nem rendelkező tanulók idegen nyelvből jelentkezhetnek előrehozott 

érettségi vizsgára. Ebben az esetben osztályozó vizsgát kell tenniük azon évfolyamok 

anyagából, amelyből nem rendelkeznek bizonyítványba beírt jeggyel.  

Előrehozott érettségi vizsgára lehet jelentkezni még olyan tárgyból is, amelynek  tanítása az 

iskolában már befejeződött. Példa: Azon osztályoknál ahol informatika tárgy („közismereti” 

informatika) csak az első két évfolyamon van, osztályozóvizsga-kötelezettség nélkül lehet 

jelentkezni előrehozott érettségi vizsgára. 

5. A vizsga díja:  

• Az előrehozott érettségi vizsgáért fizetni nem kell. 

• Az érettségi vizsgával rendelkező tanulók vizsgadíjat fizetnek, melynek összege emelt 

szintű vizsga esetén 40 ezer, középszintű vizsga esetén 24 ezer forint 

vizsgatárgyanként.  

• Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló 

vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban/technikumban az érettségi 

végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett 

érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. 

6. Jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

• Jelentkezési lap (az iskola titkárságán kérhető) 

• Személyi igazolvány és lakcímkártya 

• Érettségi bizonyítvány (csak akinek van) 

• Igazolás a feltételek teljesüléséről az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők 

esetében 

Itt vagy azt kell igazolni, hogy az adott tárgy oktatása már befejeződött, vagy az 

osztályozóvizsgák meglétét. Ha feltételnek a tanuló a jelentkezés pillanatában nem tud eleget 

tenni, akkor az igazolást az osztályozóvizsgákat követően kell eljuttatni a vizsgaszervező 

intézményhez. 

 

Győr, 2020. 09. 01. 

 

Furján Gergely 

igazgatóhelyettes 


