
Másodfokú döntés meghozatala az érettségi vizsga vizsgabizottságának 

döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában. 

Ügytípus rövid leírása: 

A kormányhivatal másodfokú eljárásában bírálja el az érettségi vizsga 

vizsgabizottsága döntése ellen benyújtott fellebbezéseket.  

Az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő, a tanuló 

a kormányhivatalhoz – a döntést követő öt napon belül – jogszabálysértésre 

hivatkozással fellebbezést nyújthat be. 

A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen a 

fellebbezést az igazgatónak nyújthatja be. 

Eljárására az Nkt. 38. § (1) és (3)-(6) bekezdését, valamint a 39. § (4) bekezdését 

kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.  

 

A kormányhivatal a 

o kérelmet elutasíthatja,  

o a döntést megváltoztathatja, vagy 

o megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára 

utasíthatja. 

 

A kormányhivatal, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a 

Hivatal a fellebbezés tárgyában – az Nkt. 38. § (7) bekezdése alapján – meghozott 

döntéséről – a kézbesítéssel egyidejűleg – rövid úton (futár, telefax, távbeszélő) 

értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét. 

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott 

kérelem, továbbá – a megrovás és a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi 

határozat ellen benyújtott kérelem kivételével – az érdeksérelemre hivatkozással 

benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság 

előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a 

nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú 

döntés azonnali végrehajtását rendelte el. 

https://uj.jogtar.hu/


 

Jogosultak köre: 

A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

A Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése alapján az igazgató a fellebbezést a 

döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a 

benyújtás napján, illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első 

munkanapon kézbesítővel megküldi a kormányhivatalnak. A fellebbezéshez csatolni 

kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is. 

 

Hol intézzem el? 

A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen a 

fellebbezést az igazgatónak nyújthatja be. 

 

Az általánostól eltérő ügyintézési idő: 

A fellebbezést a kormányhivatal három munkanapon belül bírálja el. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

− a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

Korm. rendelet 

− az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

− az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 


