
Érettségi vizsga szervezése 

 

Jogosultak köre: 

A Pest Megyei Kormányhivatalnál azok jelentkezhetnek érettségi vizsgára, akik: 

 középiskolával nem állnak tanulói jogviszonyban, 

 olyan középiskolával állnak tanulói jogviszonyban szakképző évfolyamon, 

amelyik nem szervez érettségi vizsgát, 

 külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, 

 külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják 

tanulmányaikat. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

Jelentkezési lap  

− Amennyiben a vizsgázó középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, 

a jelentkezési lapot az intézmény biztosítja.  

− Amennyiben a vizsgázó a kormányhivatalban jelentkezik érettségi 

vizsgára, a jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal honlapjáról 

(www.oktatas.hu) töltheti le (augusztus 20-a, valamint január 20-a 

után). 

 

A hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell 

csatolni: 

− a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó oldalának másolatát, 

− az érettségi bizonyítvány és – ha van – érettségi tanúsítvány(ok)másolatát, 

− külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése esetén az 

érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolatát, 

− érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező esetén a meglévő 

érettségi eredmények igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonatot, 

− a vizsgadíj befizetésének igazolását, 

− pótló vizsga, illetve államilag elismert szakképesítés figyelembe 

vételével történő vizsga esetén nyilatkozatot, 

− ha szükséges, a tantárgyhoz kapcsolódó nyilatkozatot (www.oktatas.hu) 

− mentességi kérelem esetén az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre 

vonatkozó mentesítésről szóló szakértői vélemény másolatát. 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/


 

 

Eljárási költségek: 

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 

− 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 kell fizetnie az 

Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2018-ban 21.000 Ft). 

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 (ez az 

összeg 2018-ban 35.000 Ft). 

 

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 befizetni. 

A vizsgadíj befizetésének módjáról részletes tájékoztatást az alábbi weboldalon 

talál: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak 

Készpénz  átutaláshoz csekket a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és 

Kulturális Osztálya biztosít. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

Korm. rendelet  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak


− A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

− A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

− Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.(V. 24.) OM 

rendelet 

− Az aktuális tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 

− A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

 


