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Érettségi vizsga 

2020/2021. tavaszi vizsgaidőszak 

Külsős jelentkezők esetében 

 
 

 

Jelentkezési határidő: 2021. február 15. (hétfő) 
 
 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

 érettségi bizonyítvány 

 középiskolai bizonyítvány 

 érvényes személyazonosító igazolvány 

 érvényes lakcímkártya.  

 

Vizsgadíj: 
 

 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). 

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 Hivatal számára kell 

befizetni. 

A fenti vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők! 

Befizetés módja:  

1) A középszintű érettségi vizsgadíjának befizetése történhet: 

 az iskola pénztárában készpénzben, vagy 

 banki átutalással az alábbiak szerint:  

Jogosult neve: Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium  

Számlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00154824-00100007 
 

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában 

fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, valamint hogy érettségi vizsgadíj.  
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2) Az emelt szintű érettségi vizsgadíjának befizetése történhet: 

 a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon, vagy 

 banki átutalással az alábbiak szerint:  

Jogosult neve: Oktatási Hivatal  

Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000 

 

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. 

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

jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén 

a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz. 

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, az „új” érettségi eredménye nem az 

érettségi bizonyítványába kerül be. Erről az eredményről a vizsgázó egy érettségi 

tanúsítványt kap, amely dokumentum az érettségi bizonyítvánnyal együtt felhasználható a 

felsőoktatási felvételi eljárás során.  

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett 

vizsgadíj visszatérítésére. 

Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt 

írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal 

számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti. 

 

 


