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Tájékoztató az érettségi jelentkezésrıl, 2013 

 
A rendes érettségi vizsgára jelentkező (végzős) diákjaink február 01-től március 01-ig 
személyi igazolvány (vagy érvényes útlevél és lakcímkártya, tanulói azonosító kártya) 
bemutatása, az esetleges korábbi előrehozott érettségi vizsgájukat igazoló törzslapkivonat 
átadása mellett az alábbi jegyzőknél jelentkezhetnek: 

12.A – Kaszibáné Paulheim Márta 
12.B – Seregélyes Gábor 
12.C – Závodszky Judit 
12.F – Gerséné Varga Ildikó 
13.E – Szegváriné Radnai Ildikó 
felnőtt végzős osztályaink – Fehérné Szegszárdi Szilvia 

 
Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkező tanulók a megjelölt időpontokban 
jelentkezhetnek Sebőkné Orosz Katalinnál. Az osztályonként megadott időpontokat február 
01-től a hirdetőtáblán találhatják meg az érdeklődők.  

Figyelem! Az jelentkezzen előrehozott vizsgára, aki vállalni tudja, hogy 2013. áprilisában 
osztályozó vizsgát tesz az érettségi tárgyából, amennyiben még nem teljesítette erre 
vonatkozóan tanulmányi kötelezettségeit. Ez utóbbira külön formanyomtatványon kell 
jelentkezni, ami február 01-től a titkárságon átvehető. Csak akkor adható le a kitöltött 
formanyomtatvány, ha azt a vizsgáztató szaktanár is aláírta! 

 
Szakképzős diákjaink ismétlő, kiegészítő, szintemelő stb. érettségi vizsgára csak az 
iskolában jelentkezhetnek! A jelentkezéshez hozni kell a személy igazolványt (vagy érvényes 
útlevelet és lakcímkártyát, tanulói azonosító kártyát), valamint a középiskolai és az érettségi 
bizonyítványt, tanúsítványt, az esetleges mentességről szóló dokumentumokat.  
 
Ugyanez vonatkozik volt diákjaink esetleges jelentkezésére is! 

Figyelem! Középszintű informatikára volt diákokat csak korlátozott számban tudunk fogadni! 
 
Felhívjuk az érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, vagy velünk tanulói 
jogviszonyban nem álló jelentkezők figyelmét, hogy középszintű jelentkezésenként 
15 000 Ft, emelt szintű jelentkezésenként 25 000 Ft vizsgadíj előzetes befizetésének 
igazolása szükséges a jelentkezéshez. 
 
A középszintű vizsga díját a KLIK IX. Tankerület csekkén (ami még nem készült el, ezért a 
„fizetős” jelentkezéseket előreláthatóan csak február 10. után tudjuk fogadni), az emelt szintű 
vizsga díját bármelyik kormányhivatalban beszerezhető utalványon vagy átutalással lehet 
befizetni. Utóbbi esetben a jogosult neve: Oktatási Hivatal, a számlaszám: Magyar 
Államkincstár 10032000-00282637-00000000 
 
 
Budapest, 2013. január 29. 
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