
Oktatással kapcsolatos feladatok

Érettségi vizsga

Az érettségi vizsgához kapcsolódó tudnivalókról és a jelentkezés feltételeiről szóló részletes 
tájékoztatás megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: 

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

Az érettségi vizsgára való jelentkezés körülményeit, az egyes vizsgatárgyak általános követelményeit,
valamint  az  érettségi  vizsgák  megszervezésének  szabályait az  érettségi  vizsga
vizsgaszabályzatának  kiadásáról  szóló  100/1997.  (VI.  13.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:
vizsgaszabályzat) tartalmazza. 

Érettségi vizsgára lehet jelentkezni

-  tanulói  jogviszony  fennállása  alatt,  az  érettségi  bizonyítvány  megszerzése  előtt abban  a
középiskolában,  szakképzési  centrumban,  amellyel  a  tanulói  jogviszony fennáll,  vagy,  ha az nem
szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban,

-  tanulói  jogviszony  fennállása  alatt,  az  érettségi  bizonyítvány  megszerzése  után abban  a
középiskolában,  szakképzési  centrumban,  amellyel  a  tanulói  jogviszony fennáll,  vagy,  ha az nem
szervez  érettségi  vizsgát,  a  kijelölt  középiskolában,  szakképzési  centrumban  vagy  a
kormányhivatalban,

-  a tanulói jogviszony megszűnését követően bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervező,
vizsgabizottságot működtető intézményben.

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje

- május–júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig,

- október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-ig

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.

Jelentkezési lap

Az érettségi vizsgára az e célra szolgáló jelentkezési lappal lehet, melyet személyesen vagy
meghatalmazott útján lehet benyújtani a vizsgát szervező intézménynek.

Ha  egy  középiskola  fogadja  a  tanulói  jogviszonnyal  nem  rendelkező  vizsgázó  jelentkezését,  a
jelentkezési lapot ennek a középiskolának kell biztosítania, és ott is kell azt leadni. 

Ha a vizsgázó kormányhivatalban nyújtja  be a jelentkezését,  a jelentkezési  lap – a május-júniusi
vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén várhatóan január második felétől, az október-novemberi
vizsgaidőszak esetén várhatóan augusztus második felétől  ‒ elérhető a www.oktatas.hu honlapról
(közvetlenül a főoldalról),  ezt  kell  a kitöltés után a szükséges mellékletekkel  együtt  megküldeni  a
kormányhivatalnak. A jelentkezési lap benyújtásához részletes felhasználói útmutató készül,  amely



ismerteti az elektronikus jelentkezés benyújtásának módját, valamint a jelentkezési laphoz csatolandó
mellékleteket is. 

Érettségi vizsgára jelentkezés a kormányhivatalnál

A tanulói  jogviszonnyal  már  nem rendelkező  vizsgázók  a  jelentkezési  lapot  a  kormányhivatalhoz
személyesen,  postai  úton  tértivevényes  küldeményben  vagy  írásbelinek  minősülő  elektronikus
kapcsolattartás  útján  is  benyújthatják  (Ügyfélkapu,  e-Papír).  A  kormányhivatalhoz  postai  úton
benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet
kell  tartalmaznia.  A  jelentkezési  laphoz  a  mellékleteket  –  a  személyi  igazolvány  kivételével  –
másolatban  csatolni  kell.  Ha  a  szükséges  mellékleteket  a  jelentkezési  laphoz  nem  csatolják,  a
kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A
hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen. 

A  kormányhivatalnál  jelentkezhet  bármely  érettségi  vizsgatárgyból  az  a  vizsgázó,  aki  a  kérelem
benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja
tanulmányait. 

Vizsgadíj

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. 

Vizsgadíjat kell fizetni:

-  az érettségi  bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói  jogviszony megszűnése után az érettségi
vizsgáért,  továbbá  az  adott  vizsgatárgyból  a  tanulói  jogviszony  fennállása  alatt  az  érettségi
bizonyítvány  megszerzése  előtti  sikertelen  érettségi  vizsga  második  vagy  további  javító-  és  pótló
vizsgáért. 

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését a 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. 

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.

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek 

A  vizsgadíj  befizetését  minden  esetben  igazolni  kell.  Postai  csekken  történő  befizetés  esetén  a
jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt, banki átutalással történő befizetés esetén a bank által
igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz. A közlemény rovatában fel kell tüntetni a
20-as  számot,  valamint  egy  szóköz  kihagyásával  a  jelentkezési  lapon  található  egyedi  érettségi
iktatószámot. 

Készpénzes befizetéshez csekket a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztálya biztosít. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

- hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lap 

- csatolandó mellékletek: 



 a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó oldalának másolata, 

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

 érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező esetén a meglévő érettségi 
eredmények igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonat, 

 a vizsgadíj befizetésének igazolása, 

 pótló vizsga, illetve államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével történő vizsga 
esetén nyilatkozat, 

 egyes vizsgatárgyak esetében a tantárgyhoz kapcsolódó nyilatkozat (www.oktatas.hu) 

 mentességre vonatkozó igény esetén kérelem és az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre 
vonatkozó mentesítésről szóló szakértői vélemény másolata. 

 külföldi - érettségi bizonyítvánnyal rendelkező - vizsgázó jelentkezése esetén az érettségi 
bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolata, 

 külföldi - érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező – vizsgázó esetében a középiskola utolsó 
tanév első félévéről szóló értesítés másolata és a tanulói jogviszony fennállásának igazolása 
(Idegen nyelvű dokumentum esetében, annak hiteles magyar nyelvű fordítása is.).

Kapcsolódó jogszabályok

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
 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 aktuális tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 2019. évi LXXX. törvény

Az érettségi vizsgákra vonatkozó aktuális információ megtalálható:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes 

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 
-
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