229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról

A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre
- a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
- 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,
- a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát (33. § (1))
- a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes meghatározott esetekben (33. § (3))
- 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. (33/A. §) - meghatározott kivételekkel

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 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
köznevelési közfeladatok,
- a független vizsga,
- 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. (34. § (1))

Az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles (a 33/A. §-ban meghatározott vizsgák körén túl):
- a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába
nyújtja be - az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő,
- a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára. (35. § (4))
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
- középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további
alkalommal történő megismétlése.

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

A szakmai képzés ingyenessége
Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével,
függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a)

a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a
gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a
második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók
esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a
szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb
ideig,
b) a tanuló részére a szakgimnáziumban a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven keresztül,
c) a tanuló részére szakgimnáziumban a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló
érettségi vizsga,
d) a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi
vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. (29. § (1))
Az utóbbi két esetben (c és d pontokban) meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes, bármely szakképző
intézmény korábbi tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is.

A tanulókat megillető egyéb juttatások
A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. (68. §
(1))

