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Vizsgadíj szabályzat a 2022-es évre  
Érvényes 2022.január 01-től 2022. december 31-ig, illetve visszavonásig  

2. verzió 

 

Változáskövetés - Módosítások jegyzéke 

Fejezet Módosítás tartalma Dátum 

borító  verzió szám 2022.04.07 

érvényesség kiegészítés visszavonásig 2022.04.07 

aláírások kancellár, gazdasági vezető 2022.04.07 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

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

 

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 meghatározott - évfolyami 

szorzó nélkül figyelembe vett - súlyszorzó szorzata. 

 

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

jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv utólag 

megtéríti. 

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

nem jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a vizsgázó megtéríti, a térítés összegén a 

fentiekben meghatározott összeg felsőhatárát kell érteni. 

 

A képesítő vizsga díját a Zalaegerszegi Független Vizsgaközpont határozza meg, melynek 

pontos összegét a vizsga meghirdetésének napján, honlapján közzé teszi. 

 

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

jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a vizsgázónak nem kell megtéríti. 

 

A képesítő vizsga díjának meghatározása vizsgázóként: a szakirányú oktatás központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegének a tizenöt 

százalékának a 2,5 szerese, és a vizsgaszervezés díjával számított összege. 

 

A vizsgabizottság díjazása, költségtérítés  
  

A Zalaegerszegi 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. 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 vizsgaközpont a vizsga lebonyolításával kapcsolatban az alábbi vizsgáztatási díjakat fizeti  

- a vizsgabizottság tagjai számára: 

 Alapdíj: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 9,5 %-a. 

 Változó díj: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 2 %-a, minden 

egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek. 

- a jegyző:  

 Alapdíj: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 9,5 %-a. 

 Változó díj: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 2 %-a, minden 

egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek. 

- az egyéb időszakos feladatokat ellátók  

(pl: teremfelügyelő, folyosó felügyelő, rendszergazda, , technikai feltételeket biztosító 

személy stb.) esetében: 
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 Díj: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 1-1,5 %-a, minden 

egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül ellátott feladataihoz 

kapcsolódik. 

-a vizsgadolgozatok előjavítását, a portfóliót előzetesen értékelő segítő oktató díjazása 

(amennyiben ezt a KKK/PK előírja):  

 Díj: vizsgadolgozatonként/portfóliónként változó díjként a vizsga évének első 

munkanapján érvényes minimálbér 1-1,5 %-a, 

Amennyiben a jegyzővel vagy a vizsgatevékenységen felügyelő tanárral, 
rendszergazdával/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. 
 

 Vizsgahelyszínenként a vizsga előkészítéséért, amennyiben a KKK/PK 

alátámasztja egyedi elbírálás alapján szervezési díj megállapítható, külön egyedi 

megállapodás szerint. 

  

A Zalaegerszegi 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.  

A vizsgáztatási díj, továbbá az utazási és szállásköltség 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, melyek 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 összegű 

pótdíjazásban részesülhetnek.  

  

Költségtérítés:   
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Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire nem a 

vizsgáztató tartózkodási helyén kerül sor, úgy a vizsgáztatót a vizsgáztatási díj mellett utazási, 

egyedi elbírálás alapján szállásköltség illeti meg.  

  

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.   

  

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő 

vizsganapokon a vizsga, 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 vizsgaszervezővel szállásköltség megtérítéséről állapodott meg (a 

vizsgaközpontvezető egyedi engedélye alapján), úgy a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb a 

vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér tizenöt százalékának megfelelő 

összeghatárig a vizsgaközpont nevére kiállított számlával igazoltan szállást vehet igénybe.  

   

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, 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.  

  

Europass oklevél 

Az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó 

kérésére az akkreditált vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén kiállított 

Europass oklevél-kiegészítőt, illetve Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítő (a továbbiakban 

együtt: Europass-kiegészítő) ad ki.  

A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a 

vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől 

eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére 

papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet az akkreditált 

vizsgaközpont részére. 

mailto:info@zfvk.hu
http://www.zfvk.hu/


 

ZALAEGERSZEGI FÜGGETLEN VIZSGAKÖZPONT 

 
 

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 74.  +36(30) 148 0316  info@zfvk.hu www.zfvk.hu 

 

 5. oldal  

 

A 2022. évben megállapított Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítási díja német, francia, 

spanyol, olasz nyelvek igénylése esetén 9350 Ft. 

 

Zalaegerszeg, 2022.04.07 

  Bubits Róbertné 

  vizsgaközpont vezető 

  

 

Jóváhagyta: 

  Szabó Károly 

  kancellár 

 

 

 

 

  Szunyogh Valéria 

  gazdasági vezető 
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