Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése érettségi vizsgára
Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját"
középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját" középiskolája fog megadni.
Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonyban álló,
érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó az október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában
jelentkezhet, amellyel a tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, valamely
vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le a jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező
középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu honlapon.
Érettségi vizsgára jelentkezni a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a
középiskolában lehet, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a
kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál.
 Ha a vizsgázó középiskolája az október-novemberi vizsgaidőszakra kijelölésre kerül, úgy csak ebben az intézményben
személyesen nyújthatja be a jelentkezését.
 Ha a vizsgázó középiskolája nem kerül kijelölésre az október-novemberi vizsgaidőszakra, úgy a jelentkezését személyesen
benyújthatja egy kijelölt középiskolába.
 Ha a vizsgázó középiskolája nem kerül kijelölésre az október-novemberi vizsgaidőszakra, úgy a jelentkezését személyesen
vagy postai úton benyújthatja egy kormányhivatalba.
Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, az érettségi vizsga után vizsgadíjat kell fizetnie.
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 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 Oktatási Hivatal számára (ez az
összeg 2016-ban 28.000,- Ft).
A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.
A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.
Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott
vizsgadíját – a középiskola által meghatározott módon – a középiskolának kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a
vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.
Ha az Oktatási Hivatalnak kell befizetni a vizsgadíjat, a vizsgadíj befizetése történhet csekken vagy átutalással. Csekket a
jelentkező az adott kormányhivatalban kaphat, az átutalás esetében az Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lap
kitöltési útmutatójában találja meg a számlaszámot.
Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó
intézmény tud válaszolni.

