
Érettségi vizsgajelentkezés tanulói jogviszonyban nem álló 

vizsgázók esetén a 2023. tavaszi vizsgaidőszakban 

 

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik 

vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy a 

középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat, az adott vizsgatárgyból van-e érettségi 

eredménye, illetve milyen szintű érettségi eredménye van. 

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó (a 

továbbiakban: vizsgázó) a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15-éig jelentkezhet érettségi 

vizsgára a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban. (Ha a jelentkezési 

határidő munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő a munkaszüneti napot követő első 

munkanapra módosul.) Arra is van lehetőség, hogy a vizsgázó személyesen egy vizsgát 

szervező középiskolában nyújtsa be a jelentkezését, de a középiskolák nem kötelesek fogadni 

a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket.  

Ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakban több vizsgatárgyból is kíván érettségi vizsgát tenni, 

minden vizsgára történő jelentkezését egy intézményben (kormányhivatalban vagy 

középiskolában) kell leadnia.  

Az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni 

nem lehet. 

 

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 

2023-ban 35.000,- Ft). Amennyiben középiskolában jelentkezik érettségire, ott kell befizetni. 

- 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 2023-ban 58.000,- 

Ft). Banki átutalás esetén: 

 Jogosult neve: Oktatási Hivatal,  

 számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000. 

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.  

A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.  

 

A felkészülésben segítséget jelent, hogy valamennyi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei és vizsgaleírása megtalálható az érettségi vizsga részletes 



követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben 

(http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok).  

A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A 

vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a 

szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos 

tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható 

információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a nyilvánosságra 

hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli 

vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia.  

 

Jelentkezés érettségi vizsgára a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban 

Azok a jelentkezők, akik csak emelt szintű érettségi vizsgára szeretnének jelentkezni, a 

kormányhivatalba menjenek! 

A jelentkezőket kérjük, hogy először elektronikusan vegyék fel a kapcsolatot az iskolával: 

 telefonon a 06-52/531-867 számon és kérjék Molnár Dénes intézményvezető-helyettest, 

vagy 

 e-mailben a molnardenes@csokonai-debr.edu.hu címen, a tárgyba írják be, hogy 

Érettségi jelentkezés. Érdemes az e-mailhez a honlapról letöltött adatlapot kitöltve 

csatolni! 

A személyes megjelenés esetén: 

 Ideje: 2023. január 30-tól február 15-ig. 

munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 800-1600, pénteken 800-1330) 

 Helye: igazgatóhelyettesi iroda 

 Rögzíti: Molnár Dénes intézményvezető-helyettes 

 Szükséges iratok: 

1. személyi igazolvány 

2. lakcímkártya 

3. érettségi bizonyítvány vagy törzslapkivonat 

4. középiskolai bizonyítvány 
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