
 
 

 

 

Díjfizetési kötelezettség 

 
 

 

A térítésmenetesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési 

feladatok 

229/2012 Korm. rendelet 33. § (1) 

  

Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat: 

 az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez 

biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a 

különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági 

vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói 

jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első 

alkalommal a javító szakmai vizsga, 

 a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal 

történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a 

tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 

 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 a pótló vizsgája, 

 a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát (A független vizsgát a 

Kormányhivatal szervezi) 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

 a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése 

miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor 

 a független vizsga, (A független vizsgát a Kormányhivatal szervezi) 

 az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az 

érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt 

az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy 

további javító- és pótló vizsgája, 



 a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- 

és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be 

nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 

Érettségi vizsga díja 

 A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 34.§ (1) pontjában meghatározottak értelmében köznevelési 

intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás az érettségi 

bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi 

vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy 

további javító – és pótló vizsgája. 

 E rendelet 35.§ (4) pontjában leírtak szerint az érettségi vizsga az alábbiak szerint 

díjköteles: 

a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő ezer forintra kerekített 

összeget kell fizetnie. 

Szakmai vizsga díja 

 Az adott képzésben a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében kerülnek 

megállapításra. 

 229/2012 (VIII.28) kormányrendelet 33.§ (1) alapján az első szakmai vizsga a tanulói 

jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a 

pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga ingyenes. 

 229/2012 (VIII.28) kormányrendelet 34.§ (1) alapján a tanulói jogviszony 

megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), 

továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai 

vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga esetén vizsgadíjat kell fizetni. 

 


