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VIZSGADÍJAK 

 

Érvényes: 2022. január 1-től visszavonásig 

 

Szakmai vizsgák 

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg a szakmai vizsga maximális díját és ennek az 

állami megtérítésének feltételeit. 

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. 

 

Szkr. 332/A § (2) Szakmaszorzó 

5. az élelmiszeripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20, 

14. 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, 

17. a mezőgazdaság és erdészet 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, 

 

Szakmai vizsga díja: 

Élelmiszeripari ágazatba tartozó szakmák esetében:  55.000 Ft 

 

Környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetén:  

a. ha a szakma szakmajegyzék szerinti első számjegye 5-ös: 71.250 Ft 

b. ha a szakma szakmajegyzék szerinti első számjegye 4-es: 60.500 Ft 
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Mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szakmák esetén: 

a. ha a szakma szakmajegyzék szerinti első számjegye 5-ös: 71.250 Ft 

b. ha a szakma szakmajegyzék szerinti első számjegye 4-es: 60.500 Ft 

 

Részszakma vizsga díja: 

Élelmiszeripari ágazatba tartozó részszakmák esetében:  35.200 Ft 

 
Környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó részszakmák esetén:  

a. ha a szakma, amelybe a részszakma tartozik szakmajegyzék szerinti első számjegye 5-ös: 

45.600 Ft 

b. ha a szakma, amelybe a részszakma tartozik szakmajegyzék szerinti első számjegye 4-es: 

38.720 Ft 

 
Mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szakmák esetén: 

a. ha a szakma, amelybe a részszakma tartozik szakmajegyzék szerinti első számjegye 5-ös: 

45.600 Ft 

b. ha a szakma, amelybe a részszakma tartozik szakmajegyzék szerinti első számjegye 4-es: 

38.720 Ft 

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

jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv utólag 

megtéríti. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázó számára a szakmai vizsga ingyenes. 

 
Javító és pótlóvizsgák díja: 

 
 Az első javító, vagy pótló vizsga ingyenes azok számára, akik az első vizsgán is ingyenességre 

voltak jogosultak.  

 Annak a vizsgázónak, aki nem jogosult ingyenességre, a javító, vagy pótlóvizsgán vizsgadíjat 

kell fizetnie. 

 A második és minden további javító vizsga díja amennyiben, a vizsgázónak valamennyi 

vizsgarészt meg kell ismételnie a szakma ágazatának megfelelő maximális vizsgadíjat kell 

fizetnie.  

 Amennyiben a vizsgázónak csak valamely vizsgatevékenységet (interaktív vagy projekt 

feladat) kell megismételnie, az ágazatnál meghatározott vizsgadíj 50%-át kell megfizetnie 
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Képesítő vizsgák 

 

A képesítő vizsgák díját az anyag és műhelyköltség, egyedi, a szakmai specifikumokat is figyelembe 

vevő kalkuláció szerint kell meghatározni és legkésőbb a vizsgaidőpont honlapon történő 

megjelentetésekor kell nyilvánossá tenni. 

 

Javító és pótlóvizsgák díja: 

 

Javító és pótlóvizsga díját a képesítő vizsga díjának arányosításával, valamint anyag és műhelyköltség 

egyedi a szakmai specifikumokat figyelembe vevő kalkuláció szerint alapján határozzuk meg. 

 

Europass bizonyítvány 

 

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

külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra.  

Europass bizonyítvány díj: 0 Ft 

 

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

spanyol) Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papír alapú iratként 

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

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

Europass bizonyítvány díj: 9.350 Ft/nyelv 
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