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Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont 

Vizsga- és eljárási díjak szabályzata 

Érvénybe lép: 2022. március 1-től 

Jogszabályi háttér: 

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 288. § határozza meg a szakmai vizsga maximális díját és 

ennek az állami megtérítésének feltételeit. 

288. § * szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb a szakirányú oktatás központi

költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt

százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának

és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott

szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott -

évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett - súlyszorzó szorzata.

289. § (1) A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakképzésben ingyenes

részvételre jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv

utólag megtéríti.

(2) A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan

vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést

a szakképzési államigazgatási szerv az elektronikus vizsgarendszer adatai alapján a

vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül hivatalból teljesíti.”

332/A. § * (1) * A szakirányú oktatásnak a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény 

(a továbbiakban: Szocho tv.) 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti arányosított önköltségének 

adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó 

szorzataként számított mértéke. 

(2) A szakmaszorzó

a bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

az egészségügyi technika ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,

az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében

a) ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 2,85

b) ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4, 2,42

az építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

a fa-és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében

a) ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 2,85

b) ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4, 2,42

az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,
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a specializált gép-és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85, 

a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42 

a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 

a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében 

a) ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5, 2,85

b) ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4, 2,42.

2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

68. § (4) 2022. június 30-ig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2)

bekezdése,

2022. július 1-től a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) 

bekezdése 

szerinti 

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,

b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

A képesítő vizsgák esetén nincs finanszírozásra vonatkozó szabályozás. 

A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget bruttó összegként kell figyelembe venni és a 

kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni. 

Vizsgadíjak szakmai vizsgák és képesítő vizsgák esetén: 

A hatályos jogszabályok a szakmai vizsgák esetén rögzítik a vizsgadíjakat, szakképesítések 

esetében a vizsgaközpontok által megállapított vizsgadíjak vizsgaközpontonként eltérhetnek. 

A vizsgadíjak megállapításánál a Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont a szakmai 

vizsgákra vonatkozó árszámítást veszi alapul. 

A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakképzésben ingyenes részvételre 

jogosult, a szakképzési államigazgatási szerv utólag megtéríti a vizsgaközpontnak, ha a 

vizsgázó a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. 

Ebben az esetben a vizsgázó számára a szakmai vizsga ingyenes. 

Javító- és pótlóvizsgák díja: 

• Az első javító, vagy pótló vizsga ingyenes annak a vizsgázónak, aki a szakképzésben

ingyenes részvételre jogosult.

• A második és minden további javító- vagy pótlóvizsga esetén a vizsgázónak a szakma

ágazatának megfelelő teljes vizsgadíjat kell fizetnie.

• Amennyiben a vizsgázónak csak valamely vizsgatevékenységet (interaktív-, vagy

projektfeladat) kell megismételnie, az ágazatnál meghatározott teljes vizsgadíj 70%-át kell

megfizetnie.

Szakképesítések esetében a Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont négy 

díjkategóriát különböztet meg (a vizsgaközpont vezetője egyedi esetekben és / vagy a 

létszám függvényében dokumentáltan az alábbiaktól eltérő vizsgadíjat is megállapíthat): 
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I. 49.000 forint: amennyiben nincs írásbeli vizsga, a projektfeladat nem igényel különleges

fejlesztést, a vizsgázók egy főre jutó anyagköltsége jelentéktelen;

II. 59.000 forint: amennyiben a programkövetelmény nem tartalmaz írásbeli vizsgát, a

feladat fejlesztést igényel és a vizsgázók egy főre jutó anyagköltsége nem jelentős;

III. 69.000 forint: amennyiben a programkövetelmény írásbeli vizsgát is tartalmaz és a

projektfeladatnak van jelentős fejlesztési igénye / vagy nem igényel különleges helyszínt

/ vagy az egy főre jutó anyagköltség jelentős;

IV. 74.000 forint: amennyiben a programkövetelmény írásbeli vizsgát is tartalmaz és a

projektfeladatnak jelentős fejlesztési igénye van, továbbá különleges helyszínt igényel és

az egy főre jutó anyagköltség magas.

A fenti árak állandó és változó költségekből állnak. 

Állandó költségek: 

1) a vizsgabizottság és a jegyző díjazása járulékokkal,

2) dokumentációs költségek.

Változó költségek: 

1) utazási költségek (vizsgabizottság, vizsgahelyszínek függvényében),

2) a vizsga anyagköltsége,

3) feladatfejlesztés, lektorálás, informatikai fejlesztés,

4) a vizsgahelyszínek költsége,

5) vizsgaszervezési díj.

A megállapított vizsgadíjakról a vizsgaközpont számlát küld a vizsgázónak. Speciális 

esetekben, mint például uniós pályázatok keretében megvalósuló, cégek által saját 

munkavállalóinak finanszírozott képzéseknél lehetséges a vizsgadíjak csoportos befizetése is. 

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán igazolható okból (Pl: betegség, baleset...) nem jelent meg, a 

vizsgaközpont a befizetett vizsgadíjat visszafizeti. Amennyiben a vizsgázó igazolható ok 

nélkül nem jelent meg, vagy a vizsgát megszakította, a vizsgadíjat a vizsgaközpont nem téríti 

vissza. 

Amennyiben a szakmai vizsga/képesítő vizsga nyelve nem magyar, abban az esetben a 

vizsgadíj 30%-al magasabb. 

A vizsgáztatásban részt vevők díjazása, költségtérítés: 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont a vizsgáztatási folyamatban részt vevő 

megbízottaknak fizetendő díjakat évente határozza meg. A vizsgaközpont a honlapján 

közzéteszi a díjtáblázatát. 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont a vizsga lebonyolításában részt vevők 

díjazását az alábbiak szerint határozza meg. 

A vizsgáztatási díj a vizsgabizottság tagjai (mérő, értékelő, vizsgafelügyelő), valamint a 

jegyző esetén alapdíjból és a vizsgázók számától függő változó díjból áll. 
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Vizsgabizottsági tag (kivéve delegált vizsgabizottsági tag) kizárólag olyan természetes 

személy lehet, aki felkerült a vizsgaközpont hivatalos névjegyzékére (mérő, értékelő, jegyző). 

A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint ötszázas értékre 

kell kerekíteni. 

A vizsgabizottság tagjai és a jegyző számára: 

• alapdíj: 15000 forint,

• változó díj: 4500 forint / vizsgázó.

Az egyéb időszakos feladatokat ellátók részére fizetendő díjak: 

➢ folyosófelügyelő:  változó díj: minden egyes megkezdett óra után 1600 forint/óra,

➢ teremfelügyelő, technikai feltételeket biztosító személy az interaktív vizsgánál

rendszergazda, technikai feltételeket biztosító személy a projektfeladatnál (szakirányú

oktatás folytatásához szükséges szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik):

változó díj: 2500 forint/ óra,

➢ a vizsgadolgozatok előjavítását, a portfóliót előzetesen bíráló segítő oktató díjazása

(amennyiben ezt a KKK/PK megköveteli): vizsgadolgozatonként / portfóliónként

változó díjként 1200-1600 forint.

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont kizárólag megbízási szerződés keretében 

bízza meg a vizsgákon közreműködő személyeket, kivéve azon egyéni vállalkozókat, akik 

saját nevükre állítanak ki számlát, illetve a betéti társaság beltagjait. Egyéb gazdasági társaság 

számláját csak abban az esetben tudjuk befogadni, amennyiben a gazdasági társaság hivatalos 

képviselője nyilatkozik az általunk megbízandó személy munkaviszonyban történő 

foglalkoztatásáról és annak mértékéről. 

Amennyiben a jegyzővel, vagy a vizsgatevékenységre vonatkozóan a teremfelügyelővel, 

folyosófelügyelővel, a rendszergazdával vagy a technikai feltételek biztosításáért felelős 

személlyel a fenntartó vagy a vizsgahelyszín olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, 

amely tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személy(eke)t külön 

vizsgáztatási díj nem illeti meg. 

 

 

Képesítő vizsga esetén a szakmai vizsgára vonatkozó vizsgáztatási- és egyéb közreműködői 

díjak az irányadóak, kivéve az egyedi megállapodásokat, amelyek a vizsgadíjak 

megállapításakor kerülnek egyeztetésre a vizsgaközpont és a vizsgahelyszín között. 

Amennyiben a vizsga projektfeladata kettőnél több részből áll, illetve ha a KKK / PK egy 

napon nem lebonyolítható vizsgákat ír elő, a vizsgaközpont vezetőjének döntése alapján a 

vizsgabizottság tagjai, valamint a jegyző az alapdíj kétszeresének mértékéig terjedő 

pótdíjazásban részesülhetnek. 
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Költségtérítés: 

Amennyiben a vizsgabizottsági tag vagy jegyző állandó lakhelye (és ha van tartózkodási helye) 

a vizsga helyszínétől tömegközlekedési eszközök használatának figyelembevételével több, mint 

50 km-re van, akkor utazási költség elszámolására van lehetőség az alábbiak szerint:  

  

- Tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy ára,   

- Saját gépjármű használata esetén,  

● a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény, valamint   

● a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló, 39/2010. (II. 26)  

Korm. rendelet előírásai alapján történik.   

  

Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.  

  

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a vizsganapokon a 

vizsgatevékenységek megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre 

tudjon érkezni.  

  

Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, vagy a 

vizsgáztató, a vizsgaközponttal szállásköltség megtérítéséről állapodott meg ( a 

vizsgaközpontvezető engedélye alapján) , úgy a vizsgáztató éjszakánként 25.000 forint összegig 

jogosult költségtérítésre.   

  

A vizsgaközpont – külön megegyezés alapján – gondoskodhat a vizsgabizottság utaztatásáról 

és a szállásáról, amely esetben az érintett személyt külön utazási, és szállásköltség nem illeti 

meg.   

  

Amennyiben a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértővel, egyéb időszakos 

vagy technikai feladatot ellátó olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely 

tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket külön  

vizsgáztatási díj nem illeti meg. 

 

A vizsgaközpont – a vizsgáztatóval történt megegyezés alapján – gondoskodhat az utaztatásról 

és a szállásról, amely esetben a vizsgáztatót külön utazási, és szállásköltség nem illeti meg. 

A vizsgáztatási díj kifizetése kizárólag a vizsgával összefüggő, a jogszabályban előírt 

feladatok jogszerű és teljes körű állátásával összefüggésben történik.  

 

A javító- és pótlóvizsga díját a szakmai, illetve képesítő vizsga díjának arányosításával, 

valamint az anyag- és műhelyköltség egyedi, a szakmai specifikumokat figyelembe vevő 

kalkuláció szerint kell meghatározni. 

 

A magyar és angol nyelvtől eltérő más nyelvű (kérhető idegen nyelvek: francia, német, olasz, 

spanyol) Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú 

iratként kerül kiadásra, a kiadásért a kérelmező nyelvenként a kérelem benyújtásakor érvényes 

mindenkori minimálbér 5 %-ának megfelelő térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont 

részére. 
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A vizsgaközpont szerződött vizsgahelyszínei részére egyedi megállapodás alapján 

költségtérítést fizet. Ennek általános mértéke a helyszín különlegességétől, a vizsga 

időtartamától és a helyszín által biztosított közreműködő személyek számától függően 10.000 

– 50.000 forintig terjed vizsganaponként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


