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Tájékoztató 

 az érettségi vizsgajelentkezéshez 

 

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

rendelet 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, 

a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi 

vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az 

érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. Előrehozott vizsgára csak a 

május-júniusi vizsgaidőszakban lehet jelentkezni. Felhívjuk figyelmüket, hogy az 

Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani. 

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-

novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. (Ha a meghatározott időpontok 

munkaszüneti napra esnek, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár 

le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási 

kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon 

belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell 

nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem 

elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt. 

Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon 

bármely vizsgatárgyból, bármelyik vizsgaidőszakban tehetnek érettségi vizsgát, 

függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulták-e az adott vizsgatárgyat, van-e 

érettségi eredményük ebből a tárgyból, illetve ha van, akkor milyen szintű érettségi 

eredményük van. 

A jelentkezési lapot a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban 

vagy személyesen a vizsgát szervező középiskolában lehet benyújtani. Fontos 

azonban, hogy a középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem 

álló jelentkezőket. 

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem 

álló jelentkező kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése 

esetén a jelentkezési lap mellé az alábbiakat szükséges csatolni:  

 az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,  
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 a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai 

tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,  

 az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre 

vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony 

megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési 

igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-

ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 

hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell 

bizonyítani.),  

 minden esetben, eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását  

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi 

bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány 

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

pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel 

rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és 

első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat 

kell fizetni. 

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű 

érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 

%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget, míg az emelt szintű érettségi 

vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget 

kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.  

Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a 

középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt 

szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell 

megfizetni. A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők. 

 

A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján 

található, illetve a hivatalos tájékoztatóban.  

További felvilágosításért a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási 

Osztályának munkatársaihoz lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken: 

Hatósági és Oktatási Osztály (telefon:72/795-823) 

dr. Halmosné Czigelédi Judit (telefon: 72/795-805) 

dr. Aradi Krisztina (telefon: 72/795-801) 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/Jelentkezes_menete_erettsegi_bizonyitvannyal_20170927.pdf

