
 

VIZSGÁZTATÁSI, VIZSGA- ÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 

 

Készült a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény, és a 20/2008. (XII.17.) SZMM rendelete alapján.  

A számított díjazás 98 000.- Ft minimálbér esetén, mely 2013. január 1-től érvényes.  

A költségvetési tervezést az átlag alapján kell elkészíteni. A létszámba bele kell számítani a 

javítóvizsgázók várható létszámát (15 %). Az elnök, a tagok és a jegyző esetében a 

vizsgáztatási díjat írásbeli megállapodás rögzíti. 

  

1.1. Szakmai vizsga díjazása  

 

 

A szakmai vizsgán végzett munkáért a vizsgáztatót vizsgáztatási díj illeti meg, amely 

függetlenül a vizsganapok számától, a szakmai vizsga teljes időtartamára szól. A kérdező, 

javító és felügyelő tanároknak is jár juttatás, lemondani természetesen joguk van erről.  

 

Vizsgáztatási díj kategóriái:  

a.) I. kategória: 12 vagy több vizsgatevékenység, vagy több mint 12 óra,  

b.) II. kategória: 6-11 vizsgatevékenység, vagy 6-12 óra,  

c.) III. kategória: legfeljebb 5 vizsgatevékenység vagy kevesebb, mint 6 óra.  

 

A vizsgáztatási díj vizsgázóként a vizsga évének első munkanapján érvényes kötelező 

legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) összegének a kerekítés szabályai szerint 

százas értékre kerekített:  

a.) a vizsgabizottság elnöke részére I. kategória esetén 4,5 %,(4100 Ft/fő) a II. kategória 

esetén 4 %, (3900 Ft/fő) a III. kategória esetén 3,5 % (3400 ft/fő).  

b.) a vizsgabizottság tagja részére I. kategória esetén 3,5 %,(3400 ft/fő) a II. kategória esetén 

3,1 %,(3000 ft/fő)  a III. kategória esetén 2,7 % (2700ft/fő).  

c.) a vizsgabizottság jegyzője részére I. kategória esetén 2,05 % (2000 ft/fő), a II. kategória 

esetén 1,55 %,(1500 ft/fő) a III. kategória esetén 1,05 % (1000 ft/fő).  

 

A vizsgáztatási díj  

 

a.) a kérdező tanár és a javító tanár esetében az általa vizsgáztatott vagy értékelt vizsgázók 

számának, az általa vizsgáztatott vagy értékelt vizsgatevékenységek számának, továbbá a 

minimálbér összege  

 

aa.) 1-5 számú értékelt vagy vizsgáztatott vizsgatevékenység esetén 1,45 %-ának, 1400 ft/fó 

ab.) 6-11 számú értékelt vagy vizsgáztatott vizsgatevékenység esetén 1,35 %-ának, 1300 ft/fő 

ac.) 12 vagy több értékelt vagy vizsgáztatott vizsgatevékenység esetén 1,3 %-ának szorzatából 

képzett összeg, a kerekítés szabályai szerint százas értékre kerekítve. 1300 ft/fő 

 

b.) A felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább 30 percig 

felügyeletet látott el, a minimálbér összegének 1,5 %-a azzal, hogy a megkezdett órák idejét 

össze kell vonni. 1500 ft/óra 

 

Igazgató (vizsgaszervezés) 

1-49 főig 50 % 49 000.- Ft  

50-99 főig 100 % 99 000.- Ft  

100 főtől 200 % 196 000.- Ft 



 

A szakmai vizsgadíj  
Az elsőszakmás tanulók vizsgadíjat nem fizetnek az első vizsgáért és az első javítóvizsgáért. 

A másodszakmás tanulók 90.000,- Ft térítési díjat fizetnek, valamint vizsgadíjat is 

fizetnek.  
- A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga, javítóvizsga díjai, 

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

második, vagy további javítóvizsga díjai:  

 

Hagyományos vizsga esetén:  

1 vizsgarész esetén (pl: Írásbeli vagy gyakorlat vagy szóbeli) 15 000.- Ft  

2 vizsgarész esetén (pl: írásbeli és szóbeli, írásbeli és gyakorlat,  

szóbeli és gyakorlat 20 000.- Ft  

Teljes vizsga esetén 25 000.- Ft  

Modulos vizsga esetén:  

12.600 ,- Ft + vizsgatevékenység * 1.350,- Ft  

Az elnök, a tagok és a jegyző esetében a vizsgáztatási díjat írásbeli megállapodás rögzíti.  

 

2.1. Érettségi vizsga díjazása:  

 

2013. január 1-től  

 

Elnök: 3 % 2 940 Ft/ vizsgázó  

Érettségi tantárgyak:  

írásbeli: középszint  2 % 1 960 Ft/ vizsgázó, emelt szint 3% 2 940 Ft/ vizsgázó 

szóbeli:  2% 1 960 Ft/ vizsgázó  

Jegyző 2 % 1 960 Ft/ vizsgázó  

 

Ha a szaktanári és a kérdező tanári feladatokat azonos személy látja el, a vizsgadíj mind a 

kettő jogcímen megilleti.  

 

2.2 Ügyeleti díjak  

 

Érettségi tanterem és folyosó ügyelet 2 % 1 960 Ft/ óra  

 

A felügyelő tanár részére díjazás azokra az órákra állapítható meg, amelyeken legalább 30 

percig felügyeletet látott el. Több megkezdett órát össze kell vonni.  

 

Vizsgabizottságot helyettesítők 4 % 3 920 Ft/nap készenléti díja  

(A vizsgabizottságot, felügyelő tanárokat helyettesítők készenléti díja.) 

 

Az intézmény igazgatója köteles a felügyelő tanárok, illetőleg a vizsgabizottság tanárai 

valamint a jegyző helyett készenléti helyettest kijelölni. A készenlét díj 4%/nap. 

  



 

2.3. Vizsgaszervezés díja  

 

a.) Érettségi  
 

Igazgató 5 fő esetén 50 % 49 000.- Ft  

6-30 fő esetén 100 % 98 000.- Ft 

31-70 fő esetén 200 % 196 000.- Ft  

70 fő felett 300 % 294 000.- Ft  

 

A tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi vizsga összes fajtája első alkalommal 

ingyenes közép- és emelt szinten egyaránt. Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig a tanulói 

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

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga első javtó-és pótló vizsga 

ingyenes 
 

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-vagy pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

 

Közép szintű érettségi: a minimálbér 15%-a 14 700 Ft 15 000 Ft  

Emelt szintű érettségi: a minimálbér 25%-a 24 500 Ft 25 000 Ft 

(1000,-Ft-ra kerekített összeg kell, Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes 2013. január 16-án 

kiadott érettségi körlevele alapján) 

 

2.4. Adminisztrációs díjak 

 

 Törzslapkivonat: Azok részére, akik vendégtanulóként tettek érettségi vizsgát, 

illetőleg akik pótló vizsgát tehetnek, vagy akiknek javítóvizsgát kell tenniük, valamint 

akik előrehozott vizsgát tettek, az érettségi vizsga eredményének kihirdetésekor a 

vizsgabizottság elnöke törzslapkivonatot ad át. Az igazgató törzslapkivonatot állít ki 

és ad át annak is, aki a törzslapkivonatot elvesztette. A minimálbér  10 %-a  9 800 Ft/ 

törzslapkivonat. 

 

 

 Érettségi bizonyítvány: Elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról másodlat 

kiadása: 2000,-Ft illeték 

(Bizonyítvány másodlatot a törzslap alapján kell kitölteni, a törzslapon jelezni kell, 

hogy másodlatot adtam ki. Bizonyítványról nem lehet törzslap kivonatot átadni – az 

érettségi bizonyítvány nem átírható. 

 

 

 

2.5 Az alábbi érettségi vizsgadíjak az Oktatási Hivatal ajánlásával kerültek 

megállapításra  

Az Oktatási Hivatal honlapján még nem tették közzé a 2013. évi érettségi vizsgadíjak 

ajánlott összegét. A későbbiekben az elérhetőség nyújt segítséget. 

 

http:www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi 


