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3. számú tanügy-igazgatási szabályzat

Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 42.§,
45.§, 50.-51.§ szabályozzák a fent nevezett tanügy-igazgatási dokumentumok vezetését.
I.

Az érettségi bizonyítványt, tanúsítványt az érettségi törzslap alapján – a bizonyítvány-,
illetve tanúsítvány-nyomtatvány felhasználásával – a jegyző állítja ki, olvasható,
nyomtatott betűkkel, nem fakuló tintával. A kiállított érettségi bizonyítványt, tanúsítványt
legkésőbb a záró értekezletet követő első munkanapon át kell adni a vizsgázóknak. {50.§
(1)}

II.

Az érettségi bizonyítványba, tanúsítványba beírt adatoknak a megfelelő törzslapi
adatokkal szó szerint egyezniük kell. Az érettségi bizonyítványon, tanúsítványon fel kell
tüntetni a vizsgabizottságot működtető intézmény OM azonosítóját, kivéve, ha a
vizsgabizottságot a kormányhivatal működteti. Erről az igazgatónak az érettségi
bizonyítvány, tanúsítvány aláírása előtt meg kell győződnie. {50.§ (2)}

III.

Az érettségi bizonyítvány rovatainak kitöltésekor a vizsgatárgyak felesleges rovatait egyegy vízszintes vonallal érvényteleníteni kell. {50.§ (3)}

IV.

Az érettségi bizonyítványban, tanúsítványban törölni, helyesbíteni vagy javítani nem
szabad. Az elrontott tanúsítvány-nyomtatványra, illetve az elrontott bizonyítványnyomtatvány minden oldalára rá kell írni tintával, nyomtatott nagy betűkkel az
„ELRONTOTT” kifejezést, és vastagon át kell húzni tintával. {50.§ (4)}

V.

Az 50.§ (6) előírja, ha jogorvoslati eljárásban a Hivatal, vagy a kormányhivatal döntését a
bíróság utóbb megváltoztatja, a bíróság döntésének megfelelő érettségi bizonyítványt,
tanúsítványt, törzslapkivonatot – az eredeti érettségi bizonyítvány, tanúsítvány,
törzslapkivonat bevonása és érvénytelenítése után, a Hivatal, valamint a kormányhivatal
egyidejű tájékoztatásával – a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatója állítja ki,
írja alá, és látja el a vizsgabizottságot működtető intézmény körbélyegzőjének
lenyomatával.

VI.

A kiadott érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról, valamint az előrehozott vizsgák
és a rendes érettségi vizsga előtt letett szintemelő vizsgák minősítéseiről a vizsgabizottság
jegyzője jelentést készít, amelyet – az érettségi vizsga eredményének kihirdetését követő
5 munkanapon belül – elektronikus úton és nyomtatott formában hitelesítve, vagy
elektronikus úton és elektronikusan hitelesítve megküld a Hivatalnak. A jelentésben a

vizsgabizottságot működtető intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a vizsgázó
természetes személyazonosító adatait, tanulói azonosítóját, és vizsgatárgyanként a vizsga
szintjét, az elért százalékos eredményt és az osztályzatot, valamint a törzslap számát, az
érettségi bizonyítvány, illetve tanúsítvány sorszámát és a vizsga időpontját kell feltüntetni.
A tanúsítványokról készített jelentésben fel kell tüntetni az érettségi bizonyítvány
sorszámát is. A jelentést az igazgató írja alá. A Hivatal a kiadott érettségi
bizonyítványokról és tanúsítványokról, valamint az előrehozott vizsgák és a rendes
érettségi vizsga előtt letett szintemelő vizsgák minősítéseiről évenként és ezen belül
vizsgaidőszakonként központi nyilvántartást vezet. {50.§ (7)}
VII.

Az 51. § (1) előírja, az elveszett, megsemmisült érettségi bizonyítványról, tanúsítványról
másodlatot lehet kiállítani, a törzslap alapján. A másodlatban mindazokat az adatokat fel
kell tüntetni, amelyek az érettségi bizonyítványban szerepeltek. A másodlatot a kiállításra
jogosult intézmény vezetője írja alá, és látja el az intézmény körbélyegzőjének
lenyomatával. Ha törzslap hiányában másodlat nem állítható ki, a középiskolai
bizonyítványban szereplő záradék alapján a vizsgabizottságot működtető intézmény –
kérelemre – igazolást állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen letették, és az
érettségi bizonyítványt kiállították.

VIII.

A Hivatal az érettségi bizonyítványok kiadásáról készített központi nyilvántartás alapján –
kérelemre – igazolványt állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen letették, és az
érettségi bizonyítványt kiállították. Az igazolványért – a (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kiállítás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) húsz
százalékának megfelelő díjat kell befizetni az Országos Közoktatási Intézet számlájára.
{51. § (2)}

IX.

Az 51.§ (3) előírásai alapján a (1)–(2) bekezdésben szabályozott okiratokat bizonyítvány
tulajdonosának kérésére (51. § (3) a), továbbá az Nkt. 41. § (5) bekezdésében felsoroltak
megkeresésére (51. § (3) b) lehet kiállítani. A b) pont alapján kiállított bizonyítvány
kiállítása ingyenes.

X.

Az 51.§ (4) bekezdésében leírtak szerint a (2) bekezdésben szabályozott eljárás során
megállapítható díj esetében alkalmazni kell az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
33. §-át, 81. §-át és 88. §-át.

XI.

Ha a vizsgázó a rendes érettségi vizsgán valamely vizsgatárgyból szintemelő vizsgát tett,
a záróértekezleten megállapított eredmény ismeretében írásban nyilatkozik arról, hogy
érettségi bizonyítványában melyik minősítés szerepeljen. Ha a vizsgázó a záróértekezlet
időpontjában adott vizsgatárgyból több vizsgaeredménnyel rendelkezik, írásban
nyilatkozik arról, hogy melyik az az egy vizsgaeredmény, amelynek az érettségi
bizonyítványába való bejegyzését kéri. Az érettségi bizonyítványban nem szereplő
vizsgaeredményekről a vizsgabizottságot működtető intézmény tanúsítványt állít ki. {42.§
(3)}

XII.

A 45. §(1) előírja, hogy érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki teljesítette az
érettségi vizsga követelményeit. Az érettségi bizonyítványt, ha az érettségi vizsga
követelményeit egy vizsgaidőszak alatt teljesíti a vizsgázó, az a vizsgabizottság adja ki,
amelyiknél a vizsgát megkezdte, abban az esetben pedig, ha az érettségi vizsga
követelményeit több vizsgaidőszakban teljesíti a vizsgázó, az, amelyiknél az érettségi
vizsgát eredményesen befejezte.
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XIII.

Érettségi bizonyítványt a diák egyszer kap, a rendes érettségi vizsga után. Minden további
érettségi eredményt, amit később (pl. a felvételi eljárás érdekében) szerez, tanúsítvány
formájában kap meg.

XIV.

Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány tartalmazza a vizsgázó természetes
személyazonosító adatait, a vizsga törzslapjának számát, a kiállításának keltét, továbbá a
vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatát, a vizsgabizottság elnökének és az
igazgatónak az aláírását. {45.§ (2)}

XV.

Az érettségi bizonyítványban, tanúsítványban fel kell tüntetni, hogy a vizsgatárgy
központi vizsgakövetelményekre vagy akkreditált vizsgakövetelményekre épül, a
vizsgatárgyak szintjét, százalékos teljesítését, osztályzatát. {45.§ (3)}

XVI.

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a
nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát
tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak
minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon, ha legalább
60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú, 40-59% elérése esetén alapfokú (B1)
komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak
minősül. {45.§ (4) a-b}

