
Tájékoztató a 2021. október-novemberi 

érettségi vizsgákról 

 

A 2021/22. tanév őszi érettségi vizsgáira a jelentkezőket 

2021. augusztus 30. hétfőtől szeptember 3. péntekig  

8,00 órától 16,00 óráig tudjuk fogadni,  

szeptember 6. hétfőn pedig 12,00 és 16,00 óra között. 

 

Jelentkezéshez hozd magaddal  

- a személyi igazolványod, lakcímkártyád, 

- a középiskolai bizonyítványodat,  

- és ha van, az érettségi vizsgáról szóló eredeti törzslapkivonatot. 

Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezéshez szükséges - a fentebb 

megjelölt iratok mellett -  az iskola igazolása, hogy az iskola helyi tanterve 

alapján a tantárgy tanulását a tanuló befejezte és az adott tantárgyból 

érettségi vizsgát tehet. 

 A vizsgadíj kötelezettségre vonatkozó szabályok: 

 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 fizetendő vizsgadíj összege: 

 - a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell 

fizetnie (ez az összeg 2021-ben 25.000.- Ft). Ha jelentkező a középszintű 

vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent 

meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. A vizsgadíjak 

vizsgatárgyanként értendőek.   

- 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 vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendőek. Emelt szintű 

vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak 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- 00282637-00000000. 

 

 

 

 

Nagyon sok sikert 

minden vizsgázónak! 


