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Tájékoztató a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedélyek kiadásáról 

1. Az eljárást meghatározó jogszabályok 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

 a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 

 a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM 

rendelet 

2. A kérelem benyújtásának szabályai 

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a Kérelem adatlapot, valamint 

- az alább felsorolt mellékleteket: 

1. sz. melléklet 
Nyilatkozat – a kérelemben érintett szakképesítésekre 

vonatkozó adatokról  

A benyújtáshoz szükséges űrlapok 

letölthetők a honlapról a 

tájékoztatót követő mellékletekből. 

2. sz. melléklet 
Adatlap a szakmai vizsga szervezéséhez és 

lebonyolításához  

3. sz. melléklet Adatlap a tárgyi feltételek előzetes felméréséhez  

4. sz. melléklet 
Adatlap a vizsgák lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek felméréséhez 

5. sz. melléklet Ügykezelési és titoktartási szabályzat 

Beküldendő pdf formátumban. 6. sz. melléklet Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 

7. sz. melléklet Jegyzőkönyv a vizsgaszervezők felkészítéséről 

8. sz. melléklet Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

A befizetés módjának megfelelő 

dokumentum (csekkszelvény, 

átutalási megbízás, bankkivonat, 

terhelési értesítő). 

9. sz. melléklet 

30 napnál nem régebbi közokirat a kérelmező 

köztartozás-mentességéről (amennyiben nem szerepel 

a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Beküldendő pdf formátumban. 

10. sz. melléklet 
Okirat, okiratok a nem saját tulajdonú tárgyi eszközök 

esetén 

http://www.oh.gov.hu/kerelem-szakmai
http://www.oh.gov.hu/1-sz-melleklet-szakmai
http://www.oh.gov.hu/1-sz-melleklet-szakmai
http://www.oh.gov.hu/2-sz-melleklet-szakmai
http://www.oh.gov.hu/2-sz-melleklet-szakmai
http://www.oh.gov.hu/3-sz-melleklet-szakmai-110725
http://www.oh.gov.hu/4-sz-melleklet-szakmai
http://www.oh.gov.hu/4-sz-melleklet-szakmai


 

 

A benyújtáshoz szükséges Kérelem adatlap és az 1 - 4. sz. melléklet Budapest Főváros Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztály weboldaláról letölthető, illetve igényelhető az 

kozneveles@05kh.bfkh.gov.hu e-mail címen. 

A kitöltött, aláírt és lepecsételt Kérelem adatlapot, valamint az 1-10. sz. mellékletet az elektronikus 

ügyintézés keretében kell megküldeni a kormányhivatalnak. 

A kérelmet Ügyfélkapun / Cégkapun keresztül az epapir.gov.hu oldalon lehet feltölteni a következő 

szempontok figyelembe vételével: 

 

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus: Szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok 

Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Levél tárgya: 
Vizsgaszervezési engedélyre vonatkozó kérelem (új / bővítés / 
megfeleltetés / adatváltozás) 

Levél szövege: BFKH V. Kerületi Hivatal Köznevelési Osztály részére (cég neve)-tól/től 

Csatolmányok: 
Kérelem (aláírva, lepecsételve) + 1 - 10. melléklet (minden pdf 
formátumban) 

 

3. Az eljárás díja 

Eljárás típusa 

Eljárási költség 

Igazgatási szolgáltatási díj 

(a szakképesítések számától 

függetlenül) 

Egyéb eljárási költségek 

Engedélyezés 131 000 Ft 

A hatályos jogszabályok alapján megállapított 

szakértői díj, mely a kérelmezett 

szakképesítések számától függően változik 

 

Engedély további szakképesítésekre 

történő kiterjesztése (bővítés) 
36 000 Ft 

Engedélyben szereplő szakképesítések 

számának csökkentése 
8 000 Ft 

Nyilvántartásból való törlés 8 000 Ft 

Jogorvoslati eljárás 26 200 Ft 

Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő 

készpénzbefizetéssel a Magyar Államkincstár által vezetett 10023002-00299592-00000000 számú 

költségvetési számlára kell megfizetni. 

A megjegyzés rovatba be kell írni a kérelmező nevét, a kérelem típusát továbbá azt, hogy „vizsgaszervezési 

engedély”. 

4. A kérelem elbírálása 

 

Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 60 nap, melybe beleszámít bele a szakértői díj 

megállapítása, a szakértői díj befizetése és a szakértői tevékenység időtartama. 

 

mailto:kozneveles@05kh.bfkh.gov.hu


 

 

5. Jogorvoslat 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a szakképzésért felelős miniszterhez címzett és 

Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályához benyújtott 

fellebbezéssel élhet. 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás 

megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatási 10032000-01460658-00000000 számú számlájára köteles 

megfizetni. 

A fellebbezéshez mellékelni kell a jogorvoslati eljárás igazgatási díj befizetésének igazolását. 

 


