
 

Tisztelt Jelentkező! 

 

Az alábbiakban az érettségire jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatjuk Önöket! 

A vizsgára való jelentkezés határideje 2021. szeptember 5, ugyanakkor mivel szeptember 5. 

napja munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon, 2021. 

szeptember 6. napján jár le.  

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó 

napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni az igazgatónak. Az igazolási kérelem 

benyújtási határideje jogvesztő. Az igazolási kérelemmel kapcsolatban az igazgató dönt. 

A vizsgára jelentkezés személyesen, vagy meghatalmazott útján meghatalmazással az iskola 

titkárságán történik, az alábbi dokumentumokkal: 

 személyi azonosításra alkalmas dokumentumok (SZIG, Útlevél, Kártya formátumú 

jogosítvány, lakcímkártya), 

 Születési anyakönyvi kivonat, 

 Az eredeti középiskolai bizonyítvány, 

 Amennyiben szükséges (rendes, ismétlő, kiegészítő, szintemelő, javító/pótló vizsgák) 

az eredeti érettségi bizonyítvány, 

 Mentesítés esetén eredeti szakértői bizottság szakvéleménye, 

 Amennyiben szükséges a vizsgadíj befizetését igazoló okirat. 

 

Az aláirt jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni: 

- A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a középiskolai bizonyítvány 

(minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát: illetve, ha valamely vizsgatárgyból 

már van érettségi eredménye a jelentkezőnek, akkor ezen eredmény(ek) igazolására 

szolgáló eredeti törzslapkivonatot. 

 

- Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési laphoz csatolni 

kell a 100/1997 (VI.13) Kormányrendelet 12. § (7) bekezdése szerinti igazolást. 

Amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel 



 

tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal 

értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni is tudja, előrehozott vizsgára való jelentkezés 

esetén emellett igazolnia kell a 9. § (3) bekezdésében szabályozott feltételeknek való 

megfelelést is. Az igazolást annak a középiskolának a vezetője állítja ki, amellyel a 

tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 

- Az ismétlő vizsga esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és 

érettségi tanúsítvány(ok), valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre 

vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) másolatát, 

továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. 

 

- A kiegészítő vizsga esetén csatolandó melléklet az érettségi bizonyítvány, valamint a 

középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó oldalának, a középiskolai 

tanulmányok befejezését is igazoló) másolata, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló 

okirat vagy annak másolata. 

 

- Szintemelő vizsgára való jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány megszerzése után 

csatolni kell az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint a középiskolai bizonyítvány 

(utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) 

másolatát továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtt pedig már a letett közép szintű vizsga 

törzslapkivonatát. 

 

- Javító/ pótló vizsgafajtára történő jelentkezés esetén csatolni kell a középiskolai 

bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát, a megkezdett érettségi 

vizsga eredeti törzslapkivonatát, amely szerint a jelentkezőt javító vagy pótló 

vizsgára utasították. Második vagy további javító/ pótló vizsga esetén a vizsgadíj 

befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. 

 



 

- Az informatika és az informatikai ismeretek vizsgáinak zavartalan lebonyolítása, a 

vizsgák könnyebb megszervezése érdekében szoftverválasztásra vonatkozó nyilatkozat 

a középszíntű és az emelt szintű vizsgára való jelentkezés esetén is. 

 

- Emelt és középszíntű testnevelés vizsgára való jelentkezés esetén a gyakorlati rész 

választható elemeiről szóló nyilatkozatot. 

 

     A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes 

befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott 

vizsgatantárgyból javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsgaidőszakban, pótló 

vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni. 

- Projektmunka készítéséről szóló nyilatkozatot. 

 

- Pótló vizsgára való jelentkezés eseten a korábban már teljesített vizsgarész beszámítására 

vonatkozó nyilatkozatot. 

 

 

Vizsgadíjak: 

A 229/12. (VIII.28) Kormányrendelet a nemzetközi köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról (továbbiakban: Rendelet) 34. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az 

érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi 

vizsgáért, továbbá az adott vizsgatantárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi 

bizonyítvány megszerzése elött megkezdett sikertelen érettségi vizsga esetén a második vagy a 

további javító – és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

A fizetendő vizsgadíj összege a Rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi őszi 

vizsgaidőszakban: 

- a középszíntű vizsgák vizsgadíja: 25 000 Ft 

- az emelt színtű vizsgák díja: 42 000 Ft 

A középszíntű érettségi vizsga díját a középiskola számlájára kell befizetni. 



 

Az emelt szintű vizsga díját utalványon vagy átutalással lehet befizetni. 

- A jogosult neve: Oktatási Hivatal 

- Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000 

A befizetési bizonylatot a jelentkezési laphoz kell csatolni. 

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 veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályozások értelmében az érettségi vizsga azon vizsgázók részére: 

- akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakra térítésmentesen jelentkeztek, de 

azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg. 

- akik a 2020/2021. tanév május- júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból 

sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után az adott 

vizsgatantárgyból ismétlő érettségi vizsgára jelentkeznek. 

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

Budapest, 2021. augusztus 23. 


