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Ikt. sz.: NSZFH/bszc-vizsgakp/000005-1/2022 

 

Tájékoztató a Bajai Független Vizsgaközpont által megállapított 

vizsgadíjakról és vizsgáztatói díjakról 

 

VIZSGA DÍJAK 

A vizsgadíjakat szakmai vizsgák esetében a 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 93.§ (5) 

alapján a legmagasabb díját a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 288.§- a határozza meg. Képesítő 

vizsgák esetében a vizsgaközpont jogosult a vizsgadíj megállapítására.  

 

Szakmai vizsga díja 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet határozza 

meg a szakmai vizsga maximális díját. 

288. § A 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. 

 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében az önköltség 

összege 1 200 000 forint/fő/év, aminek egy havi összege 100 000 Ft.  

 

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. 
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A kormányrendelet 332/A. § (2) bekezdése szerinti ágazatonkénti 

szakmaszorzók – a Bajai Független Vizsgaközpont akkreditált KEOR területeihez tartozó 

ágazatok tekintetében - az alábbiak:  

 

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

2.  az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,  

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

4. a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,  

5. a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében  

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

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

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

7. a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,  

8. a környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetében  

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

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

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

10. a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,  

11. a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,  

12.  a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42, 

13.  a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,  

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

15. a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében  

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

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

 

A Bajai Független Vizsgaközpont, a NAH által NAH-12-0022/2022 számon akkreditált 

személytanúsító szervezet, az akkreditálási okiratban foglaltak szerint, a szakmai vizsga díjait 

a fenti súlyszorzók alapján, az akkreditált KEOR területeken a 2022. évre a következő három 

kategóriában határozza meg: 

Súlyszorzó 2,20 2,42 2,85 
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Szakmai vizsga díja Ft/fő 55 000,- 60 500,- 71 250,- 

Részszakmai vizsga díja Ft/fő 35 200,- 38 720 ---- 

A javító-, vagy pótló vizsgadíjak:  

- ingyenes az első javító vagy pótló vizsga annak a vizsgázónak, aki a szakképzésben ingyenes 

részvételre jogosult, 

- a szakma ágazatának megfelelő teljes vizsgadíjat kell fizetnie annak a vizsgázónak aki, a 

második és minden további javító vagy pótló vizsga esetén teljes vizsgát tesz,  

- az ágazatnál meghatározott teljes vizsgadíj 50%-át kell megfizetnie annak a vizsgázónak aki, 

csak valamely vizsgatevékenységet (interaktív vagy projektfeladat) kell megismételnie.  

 

Képesítő vizsga díja 

A Programkövetelményekben szabályozott képesítő vizsgákért fizetendő díjakat a Bajai 

Független Vizsgaközpont határozza meg. A díjak kiszámítása minden képesítő vizsgára külön 

történik, figyelembe véve a Programkövetelményekben meghatározott feladatok összetettségét, 

a vizsgahelyszín biztosítását, személyi, tárgyi és anyagi igényeket, az egyéb költségeket, illetve 

a vizsgázók létszámát. A tájékoztató hozzávetőleges költségeket tartalmaz, melyektől a 

vizsgaközpont vezető speciális esetekben eltérhet.  

Az adott vizsga vizsgadíját a honlapon történő megjelenéskor tesszük nyilvánossá. 

A Programkövetelmény szabályozottságát figyelembe véve a képesítő vizsga hozzávetőleges 

díjait négy kategóriába soroltuk: 

Kategória Szempontok Képesítő vizsga hozzávetőleges díja 

I. Egyszerű: a vizsga egy vizsgarészből 

áll, nem igényel jelentős fejlesztést, 

elenyésző anyagköltség, nem igényel 

különleges helyszínt. 

40 000 Ft/fő 

II. Közepesen összetett: egynél több 

vizsgarészből áll, jelentős fejlesztést 

igényel vagy anyagköltsége magas 

vagy különleges helyszínt igényel 

(valamelyik az utolsó háromból) 

49 000 Ft/fő 
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III. Összetett: egynél több vizsgarészből 

áll, jelentős fejlesztést igényel vagy 

anyagköltsége magas vagy különleges 

helyszínt igényel (valamelyik kettő az 

utolsó háromból) 

58 000 Ft/fő 

IV. Többszörösen összetett: egynél több 

vizsgarészből áll, jelentős fejlesztést 

igényel, anyagköltsége magas, 

különleges helyszínt igényel 

67 000 Ft/fő 

 

A megállapított vizsgadíjról a vizsgaközpont számlát küld a vizsgázónak. Speciális esetekben 

- például uniós pályázatok keretében megvalósuló képzések, cégek által saját 

munkavállalóknak finanszírozott képzések esetében - lehetséges a vizsgadíjak csoportos 

befizetése is, ilyen esetben a díjfizetőt tájékoztatjuk.  

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vizsgaközpontunk a 

befizetett vizsgadíjat visszafizeti.  

Amennyiben a vizsgázó igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy a vizsgát megszakította, a 

vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.  

 

A javító-, vagy pótló vizsgadíjak:  

- ingyenes az első javító vagy pótló vizsga annak a vizsgázónak, aki a szakképzésben ingyenes 

részvételre jogosult, 

- a teljes vizsgadíjat kell fizetnie annak a vizsgázónak aki, a második és minden további javító 

vagy pótló vizsga esetén teljes vizsgát tesz,  

- a teljes vizsgadíj 50%-át kell megfizetnie annak a vizsgázónak aki, csak valamely 

vizsgatevékenységet (írásbeli vagy projektfeladat) kell tennie. 

 

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ 

A magyar és angol nyelven ingyenes, ettől eltérő más nyelvű (kérhető idegen nyelvek: francia, 

német, olasz, spanyol) Europass bizonyítvány-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó 

külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásért a kérelmező nyelvenként a 
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kérelem benyújtásakor érvényes kormányrendelet….. minimálbér 5 

%-ának megfelelő térítési díjat fizet az vizsgaközpont részére. 

 

A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek! 

 

VIZSGÁZTATÓI DÍJAK 

A Bajai Független Vizsgaközpont évente határozza meg a vizsgáztatási folyamatban részt vevő 

megbízottaknak fizetendő díjakat. A vizsgaközpont a honlapján közzéteszi a díjtáblázatát.  

A vizsgáztatási díj a vizsgabizottság tagjai (mérési feladatokat ellátó, értékelési feladatokat 

ellátó, vizsgafelügyelő) esetén, alapdíjból és a vizsgázók számától függő változó díjból áll. 

Jegyző számára változó díjból áll a vizsgáztatási díja. Vizsgabizottsági tag és jegyző (kivéve 

delegált vizsgabizottsági tag) kizárólag olyan természetes személy lehet, aki felkerült a 

vizsgaközpont hivatalos névjegyzékére (mérési feladatokat ellátó, értékelési feladatokat ellátó, 

jegyző). A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas 

értékre kell kerekíteni.  

 

A vizsgabizottság tagjai (mérési feladatokat ellátó, értékelési feladatokat 

ellátó,vizsgafelügyelő) számára:  

 alapdíj: 16 000 Ft/ vizsga,  

 változó díj: 4 500 Ft/ vizsgázó.  

A jegyző számára: 

 változó díj: 4 500 Ft / vizsgázó.  

 

Segítő személyzet részére fizetendő díjak:  

 teremfelügyelő (az interaktív vagy írásbeli vizsgánál felügyel):  

- változó díj: 3000 Ft/ minden megkezdett óra után 

 segítő szakember (technikai feltételeket biztosítja a projektfeladatnál, aki szakirányú 

oktatás folytatásához szükséges szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik): 

- változó díj: 1 000-3 000 Ft/ minden megkezdett óra után  

 előjavító, előzetesen bíráló (vizsgadolgozatot előzetesen kijavító vagy a portfóliót 

előzetesen bíráló, amennyiben ezt a KKK/PK előírja):  
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- változó díj: 1 500 Ft/ dolgozat vagy portfólió  

 

A Bajai Független Vizsgaközpont megbízási szerződés keretében bízza meg a vizsgákon 

közreműködő magánszemélyeket, egyéni vállalkozókat, 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. A jogi személyiséggel 

rendelkező gazdasági társaságok tevékenységi körének tartalmaznia kell a vizsgáztatási 

tevékenységre jogosító TEÁOR számot. 

 

Ha 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.  

A vizsgáztatási díj, illetve az utazásiköltség kifizetésére legkésőbb a vizsga utolsó napját követő 

harminc napon belül kerülhet sor.  

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.  

 

Költségtérítés:  

Amennyiben a vizsgára, vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire a vizsgáztató 

állandó lakóhelyétől távolabbi helységben kerül sor, úgy a vizsgáztatót a vizsgáztatási díj 

mellett utazásiköltség illeti meg, illetve ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk előzetes 

igénybejelentés alapján. 

Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, 

saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, (1995.évi CXVII) 

valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet 

előírásai alapján történik. (39/2010. (II. 26.) Korm.-rendelet). Vasút igénybevétele esetén 2. 

osztályú menetjegy számolható el.  
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Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a 

pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga, illetve a 

vizsgatevékenységek megkezdése előtt a helyszínre tudjon érkezni. Az elszámolás számla és 

/vagy a leadott és a vizsga napjaihoz köthető időpontokra szóló menetjegyek leadásával 

történik.  

A vizsgaközpont – a vizsgáztatóval történt előzetes írásbeli megegyezés alapján – 

gondoskodhat az utaztatásról és a szállásról, amely esetben a vizsgáztatót külön utazási, és 

szállásköltség nem illeti meg.  

A vizsgáztatási díj kifizetése, a teljesítés igazolás kiállítását követően, kizárólag a vizsgával 

összefüggő, jogszabályban előírt feladatok jogszerű és teljes körű ellátásával összefüggésben 

történik.  
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