Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó
információk
2019. január 2.
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 szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel
rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és
első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
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 2019-ben 22 000 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 2019-ben 37
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 Hivatalnak kell befizetni.
A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.
A vizsgadíj befizetése történhet:



a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám:
Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni
kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor
felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett
összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül
jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell
választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.
A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:




A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.



Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat
kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):






utalás devizaneme: EUR
Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank,
bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:




Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja:
HUSTHUHB
Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent") SWIFT-BIC
kódja: MANEHUHB

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 a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank
által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.
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 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.

