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Szakmai vizsgák 

 

 

A szakmai vizsga díja a Szkr. 288. § alapján vizsgaközpontunkban egységesen: 55.000,- forint 

• a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében 

• az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében 

• a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 

• a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében 

• a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 

• a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében  

• rendészet és közszolgálat ágazatba tartozó szakmák esetében 

• egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 

 

A szakmai vizsga díja a Szkr. 288. § alapján vizsgaközpontunkban egységesen: 60.500,- forint 

• a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 

• a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 

• bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében 

A szakmai vizsga díja a Szkr. 288. § alapján vizsgaközpontunkban egységesen 71.250,- forint, 

• Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5 esetében,  

• környezetvédelem és vízügy ágazat 5. szint esetében 

• mezőgazdaság és kertészet ágazat 5. szint esetében 

A szakmai vizsga díja a Szkr. 288. § alapján vizsgaközpontunkban egységesen 60.500,- forint,  

• Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4 esetében 

• környezetvédelem és vízügy ágazat 4. szint esetében 

• mezőgazdaság és kertészet ágazat 4. szint esetében 

 

A szakmai vizsga díját a szakképzésben ingyenes részvételre jogosultak részére a Dél-

Balatoni Szakmai Vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv utólag megtéríti. 

Azaz a vizsgázó számára a szakmai vizsga ingyenes.  
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Javító és pótvizsgák díja 
 
 

• Az első javító, vagy pótlóvizsga 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 ágazatánál 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. 

 
 

Képesítő vizsga 
 
 

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. 

Képesítő vizsga díja: 

• amennyiben a programkövetelmény írásbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz a 

vizsga díja 60.000 Ft/fő 

• amennyiben a programkövetelmény írásbeli vizsgatevékenységet nem tartalmaz 

a vizsga díja 50.000 Ft/fő 

A fenti vizsgadíjak minimum 12 fő vizsgázó esetén érvényesek! 

A Vizsgaközpont vezetője egyedi esetekben dokumentáltan az alábbiaktól eltérő vizsgadíjat 

is megállapíthat. 

 

 

 


