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FELTÉTELE

JOGVISZONNYAL

NEM

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 vizsgadíjat kell fizetni.
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 OH számára (ez az
összeg 2016-ban 17.000- 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 OH számára (ez az összeg 2016-ban 28.000- Ft).

Ha a 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 az OH számára kell befizetni. A vizsgadíjak
vizsgatárgyanként értendők.
A vizsgadíj befizetése az OH számlájára történhet:
- a területileg illetékes kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
- banki átutalással az alábbiak szerint:

Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-0028263700000000.
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):
- utalás devizaneme: EUR
- Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
- 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:
- Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
- Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
- 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.
(Előfordulhat olyan eset is, hogy a vizsgázó a vizsgadíjat több vizsgatárgy után a
középiskolának, egy vizsgatárgy után az OH számára fizeti be.) A befizetési bizonylatot a
jelentkezési laphoz kell csatolni. A vizsgadíj befizetése nélkül a jelentkezés érvénytelen, és a
vizsgázó nem tehet érettségi vizsgát. Fontos, hogy csak az emelt szintű vizsgajelentkezésekhez
kapcsolódó befizetési adatokat kell az érettségi szoftverben a vizsgázó alapadatainál teljes
körűen rögzíteni. Az érettségi szoftverben nem szabad rögzíteni a középiskola számára
befizetett vizsgadíjakat!

