
       

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ÁLLÁSFOGLALÁS 
 

a Türr István Gimnázium és Kollégium idegen nyelvet tanító tanárai részére 

az elırehozott idegen nyelvi érettségi vizsgára való jelentkezéshez 

 

 

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. 

rendelet szerint: 

„Elırehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra elıírt iskolai tanulmányi 

követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezése elıtt, egyes vizsgatárgyakból, elsı alkalommal tett érettségi 

vizsga.” 

Feltétele: a helyi tantervben elıírt iskolai követelmények teljesítése. 

Az iskolai tanulmányi követelményeket a helyi tantervben megállapított (4-5-8 évre 

vonatkozó) összóraszámhoz tartozó tananyag elsajátításával lehet teljesíteni. E teljesítést 

év végi osztályzatokkal igazoljuk. 

Amennyiben a tanuló elırehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, az iskolai 

követelmények teljesítését sikeres osztályozó vizsgával igazolhatja. 

Logikus az, ha a tanuló ez esetben az érettségire való jelentkezés elıtt az igazgatóhoz való 

kérvény leadását követıen osztályozó vizsgát tesz. Indokolt esetben az igazgató elfogadhatja 

az érettségire való jelentkezést az osztályozó vizsga utólagos letétele mellett, de ne ez legyen 

az általános gyakorlat. 

Nem akadályozhatjuk meg a tanulót abban, hogy jelentkezik elırehozott érettségi 

vizsgára abban az esetben sem, ha az eredményei gyengébbek a jelesnél, hiszen a 

követelményeket kettes osztályzatokkal is lehet teljesíteni. 

A nyelvtanár a tanulók részére a jelentkezéssel kapcsolatban adhat javaslatokat, de 

nem tilthat a jelentkezéstıl és nem beszélhet rá egy diákot sem. 
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Az iskola pedagógiai programjában a tehetséggondozás és a továbbtanulásra való felkészítés 

olvasható kiemelt célként. Ezt figyelembe véve nem lehet kívánatos az oktatás egyetlen 

szereplıjének (tanár, diák, szülı) sem, hogy a még felkészületlen tanulók csak azért, hogy 

letegyenek a nyelvi órák kötelezettségérıl, minél hamarabb elırehozott érettségi vizsgát 

tegyenek közepes vagy gyengébb eredménnyel.  

 Elvárás a nyelvtanárral szemben, hogy tanítványait a döntésben segítse, a tanulóval 

való beszélgetés során a részére legelınyösebb megoldáshoz adjon tanácsot.  

A nyelvi munkaközösségek döntése szerint az alábbi tanulóknak javasolható az elırehozott 

érettségi vizsga: 

- aki az elırehozott érettségire a nyelvi tanulmányai befejezését megelızı tanévben 

jelentkezik 

- aki az elırehozott érettségi vizsga éve elıtti tanév végén az adott idegen nyelvbıl jeles 

vagy legalább jó osztályzatot szerzett, és az érettségi vizsgára való jelentkezés 

feltételeként tett osztályozó vizsgájának eredménye is jeles vagy jó. 

Megalapozhatja az elırehozott érettségi vizsgára jelentkezést a jó eredménnyel letett állami 

nyelvvizsga. 
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