
Őszi érettségivel kapcsolatos tájékoztató 

Felkérjük a 2021/2022. tanév őszi vizsgaidőszakában iskolánkban érettségizni kívánókat az 

alábbiak szigorú betartására: 

 

A 2021. őszi érettségi vizsgákra iskolánkban 2021. augusztus 25-től munkaidőben szeptember 

6. 16:00 óráig lehet jelentkezni farkas Gábor intézményvezető helyettesnél / Baski Ferenc 

intézményvezetőnél. 

 

Kérjük, akik nem előrehozott érettségit akarnak tenni, csak akkor jelentkezzenek nálunk, ha 

gimnáziumi érettségit akarnak, ugyanis szakgimnáziumi érettségi bizonyítványt nem tudunk 

kiállítani! 

 

Kérjük minden dokumentumot hozzon magával a jelentkezéshez, amik a következők: érvé-

nyes személyi igazolvány, lakcímkártya, bizonyítvány, esetleg érettségi bizonyítvány, törzs-

lapkivonat, szakvélemény, ha van  és osztályozó vizsgák jegyzőkönyve. Ha az osztályozó-

vizsgát az érettségi vizsgaidőszak kezdetéig teszi le, akkor a kézhezvétel után, kérjük azonnal 

hozza be iskolánkba. 

 

Amennyiben a jelentkező kiskorú, mindenképpen hozzon magával nagykorú gondviselő által 

és önmaga által is aláírt nyilatkozatot az érettségi jelentkezés szándékáról. 

 

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 vizsgaidőszakára 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 vizsgatárgyból 

ismétlő érettségi vizsgára jelentkeznek. 

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

 

A befizetési bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz! 

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásá-

ról (továbbiakban: Rendelet) 34. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az érettségi bizo-

nyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, to-

vábbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány 

megszerzése előtt megkezdett sikertelen érettségi vizsga esetén a második vagy további javí-

tó-és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.  

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

vizsgaidőszakban: 

a középszintű vizsgák vizsgadíja: 25 000 Ft 

-az emelt szintű vizsgák díja: 42000 Ft 

-A középszintű 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, és a jelentkezést befogadó intéz-

ményben kell megőrizni. 


