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Információ
Az aláírt jelentkezési laphoz (jelentkezési lap az iskolában kérhető, vagy letölthető az iskola
honlapjáról) az alábbi mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint.
A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a középiskolai bizonyítvány
utolsó tanévére vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló
oldalainak másolatát; illetve, ha valamely vizsgatárgyból már van érettségi eredménye
a jelentkezőnek, akkor ezen eredmény(ek) igazolására szolgáló törzslapkivonatot.
Az ismétlő vizsga esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és
érettségi tanúsítvány(ok), valamint a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére
vonatkozó oldalának másolatát, valamint eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének
az igazolását.
A kiegészítő vizsga esetén csatolandó melléklet az érettségi bizonyítvány, valamint a
középiskolai bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó oldalának másolata, valamint
eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének az igazolása.
Szintemelő vizsgára való jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány megszerzése után
csatolni kell az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint a középiskolai bizonyítvány
utolsó tanévére vonatkozó oldalának másolatát, az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtt pedig az érettségi törzslapkivonatot.
Javító/pótló vizsgafajtára történő jelentkezés esetén csatolni kell a középiskolai
bizonyítvány utolsó tanévére vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is
igazoló oldalainak másolatát, a megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát, amely
szerint a jelentkezőt javító vagy pótló vizsgára utasították. Második vagy további
javító/pótló vizsga esetén eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását.
A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt
szintemelő érettségi vizsgát csak idegen nyelvekből és informatikából lehet tenni.
A tanulói jogviszony igazolása kötelező, iskolalátogatási igazolást csatolni kell!
Továbbá kérjük a személyi igazolvány és a lakcím-kártya másolatát is.
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Vizsgadíjak:
A vizsgadíj kötelezettségre vonatkozó szabályok:
Az érettségi vizsga - a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói
jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig.
Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti,
tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.
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 jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a
középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni.
A középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az
Tankerület számára (ez az összeg 2017-ban 19.000.- 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 2017-ban 32.000.Ft).
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Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási
Hivatalnak kell befizetni.
A vizsgadíj befizetése átutalással az Oktatási Hivatal számlájára:
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 követően biztosítjuk a
jelentkezőnek.
A középszintű érettségi vizsga díját a középiskola számlájára kell befizetni.
Átutalással a Budapest IX. Tankerülete számlájára:
Magyar Államkincstár 10032000-00331762-00000000
A Közlemény rovatba kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.
A vizsgadíj befizetésére vonatkozó további részletes információk megtalálható az OH
honlapján a Köznevelés/Érettségi/Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj
fizetésére vonatkozó információk linkre kattintva.
Kérdésével keresse a titkárságot, hivatali időben: augusztus 23-tól, 8 és 15 óra között a 06-12176476-os telefonszámon vagy az iskolatitkar@szgya.hu címen.

Jelentkezni szintén ebben az időszakban lehet 2017. szeptember 5-ig.
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