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1. fejezet A vizsgabizottság díjazása
A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget bruttó összegként kell figyelembe venni és a
kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni. A vizsgaközpont a vizsga
lebonyolításával kapcsolatban az alábbi vizsgáztatási díjakat fizeti:
- a vizsgabizottság tagjai (mérő, értékelő, vizsgafelügyelő):
alapdíj: 19000 forint + változó díj: minden egyes vizsgázó után, aki a vizsgát megkezdte,:
maximum 4500 forint/vizsgázó.
- jegyzőknek: változó díj: minden egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek:
maximum 4500 forint/vizsgázó.
- a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők esetében:
•

Technikai feltételek biztosításáért felelős személy
Változó díj: minden egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül
ellátott feladataihoz kapcsolódik: maximum 3000 forint/óra.

•

Írásbeli, Interaktív vizsgatevékenységen felügyelő tanár:
Változó díj: azokra az órákra megállapítva ahol felügyeletet látott el, minden egyes
megkezdett óra után: maximum 2000 forint/óra.

•

Projektfeladat, gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár:
Változó díj: azokra az órákra megállapítva, ahol felügyeletet látott el, minden egyes
megkezdett óra után: maximum 3500 forint/óra.

•

Folyosófelügyelő, teremfelügyelő
Változó díj: minden egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül
ellátott feladataihoz kapcsolódik: maximum 2000 forint/ óra.

•

Előjavításra felkért személy:
Változó díj: a vizsgadolgozatok előjavítását végző, a portfóliókat előzetesen
értékelő segítő oktató díjazása, amennyiben ezt az adott szakma, illetve
szakképesítés Képzési és Kimeneti Követelménye vagy Programkövetelménye
előírja: maximum 1000-2000 forint/vizsgadolgozat vagy portfólió.
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A feladatkészítő szakemberek bérezése: függ a feladatsorok és javítási útmutató
nehézségétől, és darabszámától 1-10 db- 20000-30000 Ft, 21- 40 db 30000-50000 Ft
lektoráló szakemberek a feladatkészítésért megállapított összeg 50%-át kapják.
Amennyiben a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértővel, egyéb időszakos
vagy technikai feladatot ellátó olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely
tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket külön
vizsgáztatási díj nem illeti meg.
A vizsgázók számának megállapítása a Vizsgaszabályzat alapján értendő, ennek meghatározása
az adott vizsgára, a vizsgabizottsági tagokkal és a jegyzővel adott vizsgára megkötendő
megbízásban kerül pontosításra.
A vizsgáztatási díj, továbbá az utazási és szállásköltség kifizetésére legkésőbb a vizsga utolsó
vizsganapját követő harminc napon belül kerülhet sor.
Képesítő vizsga esetén a szakmai vizsgákra vonatkozó vizsgáztatási és egyéb közreműködői
díjak az irányadók, kivéve az egyedi megállapodásokat, melyek a vizsgadíjak megállapításakor
kerülnek egyeztetésre a vizsgaközpont és a vizsgahelyszín között.

2. fejezet Költségtérítés, egyéb rendelkezések
Amennyiben a vizsgabizottsági tag vagy jegyző állandó lakhelye (és és/vagy tartózkodási
helye), a vizsga helyszín közigazgatási határán kívül esik, akkor amikor a tényleges utazási
költség felmerül, valamint az adott napokon nem vesz igénybe más irányú költségtérítést a
vizsgabizottsági

tag

és

jegyző,

akkor

a

közlekedési

eszközök

használatának

figyelembevételével az utazási költség elszámolására van lehetőség az alábbiak szerint:
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•

Tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy ára, vasút igénybevétele
esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.

•

Saját gépjármű használata esetén, a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII.
törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló,
39/2010. (II. 26) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a vizsganapokon a
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 vizsgaközponttal szállásköltség megtérítéséről állapodott meg, úgy a vizsgáztató
éjszakánként legfeljebb a 15000 forint/éj összeghatárig szállást vehet igénybe, melyről számlát
kell kérjen a Ceglédi Szakképzési Centrum nevére.

A vizsgaközpont és képzőhely – külön megegyezés alapján – gondoskodhat a vizsgabizottság
utaztatásáról és a szállásáról, amely esetben az érintett személyt külön utazási, és szállásköltség
nem illeti meg.
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