
 
 

  

Díjtáblázat a vizsgabizottság és a jegyző számára 

 

 

A szakmai vizsga finanszírozását a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg. 

288. § *  A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb huszonháromezer forintnak az adott 

szakma ágazatához kapcsolódóan megadott szorzója alapján számolandó. 

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. 

 

A képesítő vizsgák finanszírozásra vonatkozóan nincs szabályozás. 

 

A vizsgabizottság díjazása, költségtérítés 

 

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 a vizsgázók számától függő változó díjból áll. Vizsgabizottsági tag (kivéve a kamara által 

delegált vizsgafelügyelőt) 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: 

változó díj: 5000 forint/vizsgázó 

 

Az egyéb időszakos feladatokat ellátók részére fizetendő díjak: 

 

 folyosófelügyelő: 

változó díj: minden egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül 

ellátott feladataihoz kapcsolódik a KKK/PK előírása alapján: 2500 forint/óra 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj67idbe00
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj67idbe00
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj67idbe00
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj67idbe00
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj67idbe00


teremfelügyelő az írásbeli/ interaktív vizsgatevékenységnél, felügyeletet biztosító 

személy 

változó díj: minden egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül ellátott 

feladataihoz kapcsolódik a KKK/PK előírása alapján: 2500 forint/óra 

 

 technikai feltételeket biztosító személy a projektfeladatnál (a vizsgatevékenység 

tekintetében releváns szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik): változó 

díj:4000 Ft/óra, 

 

• a vizsgadolgozatok előjavítását, a portfóliót előzetesen értékelő segítő oktató 

díjazása (amennyiben ezt a KKK/PK előírja): 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 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 vizsgatevékenységen a teremfelügyelővel, folyosófelügyelővel 

a rendszergazdával vagy a technikai feltételek biztosításáért felelős személlyel a fenntartó 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 vizsgaközpont díjszabása az irányadó. 

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 összegű 

pótdíjazásban részesülhetnek. 

 

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

jogszerű és teljes körű ellátásával összefüggésben történik. 

 

Javító és pótlóvizsga díját a szakmai, illetve képesítő vizsga díjának arányosításával, valamint 

anyag és műhelyköltség egyedi a szakmai specifikumokat figyelembe vevő kalkuláció szerint 

kell meghatározni. 

 

Budapest, 2022.07.25. 

 

 Lakatos Tibor 

 Vizsgaközpont vezető sk 


