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2021/2022. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK 

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 

 

I. 1. Jelentkezési lap és mellékletei 

A 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában középszintű és emelt szintű érettségi vizsgára való jelentkezéshez az ezzel az 

útmutatóval egyidejűleg kapott jelentkezési lapot és annak – a jelentkezéshez szükséges – mellékleteit használhatják a jelentkezők.  

Figyelem! A kitöltött jelentkezési lapot csak a kijelölt, érettségi vizsgát szervező középiskolákhoz lehet benyújtani.  

 

I. 2. Jelentkezési információk  

1. Az érettségi jelentkezési lapot 2021. szeptember 6-áig kell benyújtani – a vizsgaszabályzatban meghatározott jelentkezési határidő 

(szeptember 5.) 2021-ben vasárnapra esik, így a jelentkezési határidő 2021. szeptember 6. – személyesen valamelyik kijelölt, érettségi 

vizsgát szervező középiskolához (a kijelölt intézmények listája megtalálható a www.oktatas.hu honlapon).  

2. Az aláírás (ha a jelentkező nem nagykorú, a szülő/gondviselő aláírása), vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül a jelentkezés 

érvénytelen! 

3. A jelentkező adatainak kezelésre vonatkozó részletes adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban. 

4. A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint. 

3.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező 

3.1.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló jelentkező 

kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: 

 az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, 

 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 

(részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az 

érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva), 

 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat 

kell fizetni. A vizsgadíj fizetésére vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva. 

3.1.2. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával vagy szakképző intézménnyel szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban álló 

vizsgázó kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: 

 az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, 

 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 

(részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az 

érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva), 

 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat 

kell fizetni. A vizsgadíj fizetésére vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva. 

3.1.3. Külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők kiegészítő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: 

 az érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolatát, 

 a kétszintű vizsgarendszerben esetleg már korábban megszerzett érettségi tanúsítvány(ok) másolatát, 

 a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 2021/2022. tanévi október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat 

kell fizetni. A vizsgadíj fizetésére vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva. 

Ha a jelentkező kettős állampolgársággal rendelkezik, és ebből az egyik állampolgárság a magyar, akkor esetében a magyar 

állampolgárságú vizsgázókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

3.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező 

3.2.1. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó rendes, vagy az iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert 

szakképesítés figyelembevételével rendes érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:  

 a középiskolai bizonyítvány másolatát, 

 ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (pl. előrehozott vizsgaként), akkor ezen eredmények igazolására szolgáló 

törzslapkivonatot, 

 az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát 

(részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az 

érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva), 

 iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány másolatát, amennyiben a 

vizsgázó ennek figyelembevételét kéri, 

 Nyilatkozat iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével történő, tanulói 

jogviszonyon kívüli érettségi jelentkezés benyújtása esetén 

 középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó esetében a vizsgadíj befizetésének igazolását, amennyiben a vizsgáért a 

2021/2022. tanévi október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgadíjat kell fizetni. A vizsgadíj fizetésére vonatkozó részletes 

tájékoztató elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj 

fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva. 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas?itemNo=1
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak
http://www.oktatas.hu/
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3.2.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó javító vagy pótló érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: 

 a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,   

 a megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát (a törzslapkivonatot abban a középiskolában állították ki, ahol a jelentkezőt javító 

vagy pótló érettségi vizsgára utasították), 

 az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (az 

iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát 

(részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az 

érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva), 

 az iskolai rendszerű nevelés-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány másolatát, amennyiben a 

vizsgázó ennek figyelembevételét kéri, 

 második és további javító- vagy pótló vizsga esetén a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíj fizetésére vonatkozó részletes 

tájékoztató elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj 

fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva), 

 tanulói jogviszony igazolását, amennyiben a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll középiskolával vagy szakképző intézménnyel (az 

igazolásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti oktatásban vesz részt), pótló vizsgára történő 

jelentkezés esetén a megfelelő nyilatkozatot (Nyilatkozat pótló érettségi vizsgához). 

3.2.3. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: 

 az iskola által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (részletes tájékoztatás elérhető 

a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán alkalmazható 

"mentesítések" szabályai linkre kattintva), 

 tanulói jogviszony igazolását (az igazolásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti oktatásban vesz 

részt). 

 Intézményi igazolás az előrehozott érettségi vizsga letételéhez szükséges tanulmányi feltételek teljesítéséről. (Előírja: az érettségi 

vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése) Amennyiben az igazolás már a 

jelentkezéskor kiállítható, úgy azt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ha ekkor még nem állítható ki, akkor a feltételek teljesítése után 

haladéktalanul el kell juttatni a jelentkezést fogadó intézményhez. Az igazolás hiányában a vizsgázó az érettségi vizsgát nem kezdheti 

meg! 

3.2.4 Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: 

 a korábbi, a középszintű eredményt igazoló törzslapkivonatot, 

 az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát 

(részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az 

érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre kattintva), 

 tanulói jogviszony igazolását, amennyiben a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll középiskolával vagy szakképző intézménnyel (az 

igazolásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti oktatásban vesz részt). 

4. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok  

Ha a vizsgázó pótló vizsgára vagy az alábbi vizsgatárgyak valamelyikéből jelentkezik érettségi vizsgára, a Jelentkezési lap mellékletét 

képező, megfelelő nyilatkozatot is ki kell töltenie, és csatolnia kell a jelentkezési laphoz:  

 

Nyilatkozat címe Leírás 

Nyilatkozat középszintű vizuális kultúra 

érettségi vizsgához 

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező vagy tanulói jogviszonyban nem álló 

vizsgázók számára, középszintű vizuális kultúra vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén. 

Nyilatkozat középszintű utazás és turizmus 

érettségi vizsgához 

Középszintű utazás és turizmus vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén. 

Nyilatkozat emelt szintű gazdasági ismeretek 

érettségi vizsgához (A) 

Érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező és tanulói jogviszonyban álló vizsgázó 

esetén, emelt szintű gazdasági ismeretek vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén. 

Nyilatkozat emelt szintű gazdasági ismeretek 

érettségi vizsgához (B) 

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vagy tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó 

esetén, emelt szintű gazdasági ismeretek vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén. 

Informatika ismeretek középszintű vizsga esetén a nyilatkozatot abban az intézményben kell beszerezni, ahová a vizsgázó a 

jelentkezési lapját benyújtja. 

Nyilatkozat emelt szintű informatika érettségi 

vizsgához (A)  

Emelt szintű informatika érettségi vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, Windows 10 

operációs rendszer választásával. 

Nyilatkozat emelt szintű informatika érettségi 

vizsgához (B) vagy (C) vagy (D) 

Emelt szintű informatika érettségi vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, Linux 

operációs rendszer választásával (csak egy nyilatkozatot kell kitölteni). 

Informatikai ismeretek középszintű vizsga esetén a nyilatkozatot abban az intézményben kell beszerezni, ahová a vizsgázó a 

jelentkezési lapját benyújtja. 

Nyilatkozat emelt szintű informatikai 

ismeretek érettségi vizsgához 

Emelt szintű informatika ismeretek érettségi vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, 

Windows 10 64 bit operációs rendszeren. 

Távközlési ismeretek középszintű vizsga esetén a nyilatkozatot abban az intézményben kell beszerezni, ahová a vizsgázó a 

jelentkezési lapját benyújtja. 

Nyilatkozat emelt szintű távközlési ismeretek 

érettségi vizsgához 

Emelt szintű távközlési ismeretek érettségi vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, 

Windows operációs rendszeren. 

Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek középszintű vizsga esetén a nyilatkozatot abban az intézményben kell beszerezni, ahová 

a vizsgázó a jelentkezési lapját benyújtja. 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
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Nyilatkozat emelt szintű hang-, film- és 

színháztechnikai ismeretek érettségi 

vizsgához (A) 

Emelt szintű hang-, film- és színháztechnika ismeretek érettségi vizsgatárgyra történő 

jelentkezés esetén, Windows 10 operációs rendszer választásával. 

Nyilatkozat emelt szintű hang-, film- és 

színháztechnikai ismeretek érettségi 

vizsgához (B) 

Emelt szintű hang-, film- és színháztechnika ismeretek érettségi vizsgatárgyra történő 

jelentkezés esetén, Linux operációs rendszer választásával. 

Nyilatkozat az emelt szintű testnevelés 

érettségi vizsga gyakorlati részének választható 

elemeiről 

Emelt szintű testnevelés érettségi vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén, a vizsga 

gyakorlati részének választható elemeinek kiválasztásáról. 

Testnevelés középszintű vizsga esetén a nyilatkozatot abban az intézményben kell beszerezni, ahová a vizsgázó a jelentkezési lapját 

benyújtja. 

Nyilatkozat középszintű biológia érettségi 

vizsgához 

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, vagy tanulói jogviszonyban nem álló 

vizsgázók számára, középszintű biológia vizsgatárgyra történő jelentkezés esetén. 

Nyilatkozat középszintű természettudomány 

érettségi vizsgához 

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, vagy tanulói jogviszonyban nem álló 

vizsgázók számára, középszintű természettudomány vizsgatárgyra történő jelentkezés 

esetén. 

Nyilatkozat pótló érettségi vizsgához Pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén  

Nyilatkozat iskolai rendszerű nevelésben-

oktatásban (szakiskolában) szerzett államilag 

elismert szakképesítés figyelembe vételével 

történő, tanulói jogviszonyon kívüli érettségi 

jelentkezés benyújtása esetén 

Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó részére, amennyiben az iskolai 

rendszerű nevelés-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítése figyelembe 

vételét kéri a bizonyítvány kiállításához. 

Speciális igény bejelentőlap a kétszintű 

érettségi írásbeli vizsgarészéhez látássérült 

vizsgázók részére 

Speciális igény bejelentőlap a látássérült vizsgázók számára 

Intézményi igazolás az előrehozott érettségi 

vizsga letételéhez szükséges tanulmányi 

feltételek teljesítéséről. 

Intézményi igazolás az előrehozott érettségi vizsga letételéhez szükséges tanulmányi 

feltételek teljesítéséről. (Előírja: az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése) Amennyiben az igazolás 

már a jelentkezéskor kiállítható, úgy azt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ha ekkor még 

nem állítható ki, akkor a feltételek teljesítése után haladéktalanul el kell juttatni a 

jelentkezést fogadó intézményhez. Az igazolás hiányában a vizsgázó az érettségi vizsgát 

nem kezdheti meg! 

 

II. Kitöltési útmutató 

1. A jelentkezési lapot – olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, kék színű tollal – hiánytalanul ki kell tölteni, az alábbi adatokat feltétlenül 

meg kell adni: 

 Személyes adatok: családi név, utónév (valamennyi), születési hely, születési dátum, anyja születési neve, személyazonosításra szolgáló 

okmány típusa, személyazonosításra szolgáló okmány száma, a vizsgázó neme, állandó lakcím, állampolgárság. A beírt adatoknak meg 

kell egyezniük a személyazonosításra szolgáló okmányban szereplő adatokkal. A személyazonosításra szolgáló okmány lehet: magyar 

személyi igazolvány, magyar útlevél, magyar vezetői engedély, külföldön kibocsátott személyazonosító okmány. A születési hely 

esetében a határon túli születési településsel rendelkező személy esetében, amennyiben a személy rendelkezik magyar 

személyazonosító igazolvánnyal, azt a születési település írásmódot kell szerepeltetni, amelyik a személyi igazolványon elsőként 

szerepel. Születési településként csak az elsőként szereplő településnév írásmódot kell rögzíteni, vessző és zárójel karakterek valamint 

országnév elnevezés nem szerepelhetnek a születési hely adatnál. 

 Tanulói jogviszony: jelölni kell, hogy a jelentkezőnek középiskolával van-e tanulói jogviszonya. Amennyiben tanulói jogviszonya van, 

kötelezően ki kell tölteni a munkarendre vonatkozó mezőt is, a lehetőségek: nappali; felnőttoktatás, nappali; felnőttoktatás, esti-

levelező, szakképzésben felnőttképzés. Ha van tanulói jogviszonya, kötelező az évfolyam és az osztály megadása is, továbbá meg kell 

adni a saját iskola OM kódját és a feladatellátási hely sorszámát is (FEH kód). 

 Az érettségi bizonyítvány sorszáma mezőbe a vizsgázó érettségi bizonyítványának sorszámát kell beírni. Figyelem! Az érettségi 

bizonyítvány sorszámát ismétlő vagy kiegészítő vizsgára történő jelentkezés esetén kötelezően meg kell adni. (A külföldi 

vizsgázóknak ebbe a rovatba a „külföldi” szót kell beírniuk.) 

 Az ér. biz.-t kiállította: iskola OM kódja mezőbe – amennyiben a jelentkező rendelkezik már érettségi bizonyítvánnyal – annak az 

intézménynek az OM kódját kell beírni, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították. Amennyiben annak az iskolának az OM 

kódja, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították, nem ismert, a mezőt üresen kell hagyni. Külföldi érettségi bizonyítvány 

esetén a mezőt szintén üresen kell hagyni. 

 A középiskolai tanulmányok befejezésére vonatkozó mezőket (iskola neve, a volt iskola OM kódja, tanév) csak abban az esetben kell 

kitölteni, ha a jelentkező a középiskolai tanulmányait már befejezte. 

2. Ha a jelentkező valamely középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, a tanulói azonosító (oktatási azonosító) megadása kötelező. 

3. Figyelem! Kérjük, hívják fel a jelentkező figyelmét arra, hogy a korábbi vizsgaidőszakok tapasztalatai alapján, az elektronikus 

kapcsolattartás lehetőségének biztosítása érdekében a jelentkező e-mail címének megadása kötelező. Ha van a jelentkezőnek 

telefonszáma, a jelentkezési lapon mindenképpen tüntesse azt fel! 

4. A külföldi jelentkezőknek a jelentkezési lapon személyazonosításra szolgáló okmányként az útlevelük számát kell megadniuk! 

5. A vizsgatárgy nevének kitöltésekor a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt elnevezéseket kell alkalmaznia. 

(Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény 2005 előtt, hagyományos rendszerben keletkezett, akkor a megfelelő hagyományos tárgy nevét 
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kell feltüntetni a törzslapkivonat alapján.) Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon 

a Köznevelés\Érettségi\Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei menüpontban.  

6. Ha több mint 5 vizsgatárgyból kíván jelentkezni, a további vizsgatárgyakat az előre nyomtatott sorok alatt tüntesse fel. 

7. A 2021/2022. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakában választható vizsgafajták: rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, 

pótló, javító, előrehozott érettségi vizsga. 

8. Figyelem! Az előrehozott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályozásról a tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon  

- a főoldalon a jobb oldalon látható Érettségi vizsgák feliratra kattintva megjelenő oldalon és 

 - a Köznevelés\Érettségi\Jelentkezés érettségi vizsgára menüpontban A Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése 

előrehozott érettségi vizsgára linkre kattintva. 

A vizsgaszabályzat 12. § (7) bekezdése szerint amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik előrehozott érettségi vizsgára, 

amellyel tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell a fent részletezett feltételeknek való megfelelést az írásbeli vizsgák kezdetéig. Az igazolást 

az az intézmény állíthatja ki, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. Az igazoláshoz az OH által javasolt dokumentummintát a nem 

vizsgaszervező intézmények is megkapták, az a tanuló saját iskolájában beszerezhető (Iskolai igazolás oktnov előrehozott érettségi 

vizsgához.docx). Amennyiben az igazolás már a jelentkezéskor kiállítható, úgy azt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ha ekkor még nem 

állítható ki, akkor a feltételek teljesítése után haladéktalanul el kell juttatni a jelentkezést fogadó intézményhez. Az igazolás hiányában a 

vizsgázó az érettségi vizsgát nem kezdheti meg! 

9. Az előrehozott érettségi vizsgák pótló vizsgáinak letételére vonatkozó szabályozás 2020 decemberében megváltozott.  

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi 

vizsgát követően az adott vizsgatárgyból 

- javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában, 

- pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni. 

10. A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát 

követően az adott vizsgatárgyból javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. 

11. Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő 

érettségi eredmény tényét „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a megfelelő oszlopban 

(hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével. 

12. Javító/pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a 

vizsgázó már rendelkezik érettségi eredménnyel. (Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény 2005 előtt, hagyományos rendszerben 

keletkezett, akkor a megfelelő hagyományos tárgy nevét kell feltüntetni a törzslapkivonat alapján.) Majd ezeknél a vizsgatárgyaknál a 

jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény 

tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével.  

13. A 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerint, ha a vizsgázót a kötelező és a kötelezően választandó érettségi 

vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés 

alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a 

szakértői bizottság szakvéleménye alapján – engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló 

írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. (Részletes tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu 

honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai linkre 

kattintva)) 

14. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. (A vizsgaidőszak 

rendjét, az egyes vizsgatárgyak vizsganapjait a 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet 1. számú melléklete szabályozza.) 

 

III. Vizsgadíjak 

Az érettségi vizsga - az intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és 

felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett 

sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás 

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést 

érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint: 

4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek 

érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév 

október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le. 

4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát 

tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy 

alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát. 

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

 

A vizsgadíj fizetésre vonatkozó gyakran ismételt kérdések megtalálhatók www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános 

tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva. 

  

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
file://///okev.hu/OH_FS/KE/KPF/KPKO/Dokumentumok/Érettségi/Érettségi_2020_okt_nov/Nem%20kijelölt%20intézményeknek%20szóló%20anyagok/www.oktatas.hu%20
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_elorehozott_erettsegi.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/Tjvban_elorehozott_erettsegi.pdf
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgamentesseg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/vizsgaidopont_2021_oktober_november
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak
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A fizetendő vizsgadíj összege: 

- 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 2021-ben 25.000.- 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 2021-ben 

42.000.- Ft). 

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. 

 

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 befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet: 

- a területileg illetékes kormányhivatalokban beszerezhető utalványon; 

- banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-

00000000. 

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon 

forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar 

Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az 

our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget. 

A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:  

- A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary 

- A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár 

- A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4. 

- Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):  

o utalás devizaneme: EUR 

o Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000 

o Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB 

- Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat 

kell megadni:  

o Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000 

o Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB 

o Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB 

 

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint 

egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a 

jelentkező számára. Az egyedi érettségi iktatószám a jelentkezést fogadó intézmény által kinyomtatott jelentkezési lap felső részén, középen 

található, és 15 számból áll. 

 

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a feladóvevényt csatolni kell a jelentkezési 

laphoz. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz. 

 

A vizsgadíj fizetésére vonatkozó részletes tájékoztató, a leggyakrabban ismételt kérdésekre vonatozó információk elérhetők a 

www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó 

információk linkre kattintva. 

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

