
 
 

 

Vizsgadíjak, Igazgatási szolgáltatási díjak jogosultságok szerinti bontásban 

 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak 

jogszabály jogszabályhely tevékenység megnevezés díj 

          

építészeti-műszaki tervezői jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

104/2006. Korm. 

rend. 
5. § (7) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 33 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
10 000 Ft 

pótvizsga 33 000 Ft 

pótvizsga – 

általános része 
10 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
kamarai 

engedély kiadása 
30 000 Ft 

      kamarai tagdíj 35 000 Ft 

 

 

településtervezői jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

104/2006. Korm. 

rend. 
5. § (7) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 33 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
10 000 Ft 

pótvizsga 33 000 Ft 

pótvizsga – 

általános része 
10 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
kamarai engedély 

kiadása 
30 000 Ft 

      kamarai tagdíj 35 000 Ft 

 



 
 

építésügyi műszaki szakértői jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

104/2006. Korm. 

rend. 
5. § (7) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 33 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
10 000 Ft 

pótvizsga 33 000 Ft 

pótvizsga – 

általános része 
10 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 30 000 Ft 

      kamarai tagdíj 35 000 Ft 

felelős műszaki vezetői jogosultság (nem kötődik kamarai tagsághoz) 

244/2006. Korm. 

rend. 
5. § (4) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 34 000 Ft 

a vizsga általános 

része 
6 000 Ft 

különös 

követelmények  
11 000 Ft 

javítóvizsga – 

általános része 
6 000 Ft 

javítóvizsga – 

különös része 
11 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 30 000 Ft 

 

építési műszaki ellenőri jogosultság (nem kötődik kamarai tagsághoz) 

244/2006. Korm. 

rend. 
5. § (4) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 34 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
6 000 Ft 

különös 

követelmények  
11 000 Ft 

javítóvizsga – 

általános része 
6 000 Ft 

javítóvizsga – 

különös része 
11 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 30 000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
településrendezői szakértői jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

192/2009. Korm. 

rend. 
5. § (4) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 34 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
6 000 Ft 

különös 

követelmények  
11 000 Ft 

javítóvizsga – 

általános része 
6 000 Ft 

javítóvizsga – 

különös része 
11 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 30 000 Ft 

      kamarai tagdíj 35 000 Ft 

 

 

tervellenőri jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

192/2009. Korm. 

rend. 
5. § (4) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 34 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
6 000 Ft 

különös 

követelmények 
11 000 Ft 

javítóvizsga – 

általános része 
6 000 Ft 

javítóvizsga – 

különös része 
11 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 30 000 Ft 

 

Beruházás-lebonyolítói tevékenység (bejelentés köteles, azaz nem kötődik kamarai 

tagsághoz és engedélyezéshez) 

192/2009. Korm. 

rend. 
5. § (4) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 34 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
6 000 Ft 

különös 

követelmények 
11 000 Ft 

javítóvizsga – 

általános része 
6 000 Ft 

javítóvizsga – 

különös része 
11 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
igazolás kiadása 

bejelentésről 
5 000 Ft 

 

 

 



 
 

energetikai tanúsítói tevékenység (bejelentés köteles, azaz nem kötődik kamarai 

tagsághoz és engedélyezéshez) 

192/2009. Korm. 

rend. 
5. § (4) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 34 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
6 000 Ft 

különös 

követelmények 
11 000 Ft 

javítóvizsga – 

általános része 
6 000 Ft 

javítóvizsga – 

különös része 
11 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
igazolás kiadása 

bejelentésről 
5 000 Ft 

 

 

hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata 

(bejelentés köteles, azaz nem kötődik kamarai tagsághoz és engedélyezéshez) 

264/2008. Korm. 

rend. 
2. § (1) bek. 

jogosultsági 

vizsga 

vizsgadíj 34 000 Ft 

a vizsga általános 

részének díja 
6 000 Ft 

különös 

követelmények 
11 000 Ft 

javítóvizsga – 

általános része 
6 000 Ft 

javítóvizsga – 

különös része 
11 000 Ft 

1997. évi LXVIII. 

Tv. 
58. § (3) bek. 

tevékenység 

folytatása 
igazolás kiadása 

bejelentésről 
5 000 Ft 

 



 
 

munkabiztonsági szakértői jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

354/2009. Korm. 

rend. 
  

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 16 500 Ft 

      kamarai tagdíj 35 000 Ft 

         

közúti közlekedési szakértői jogosultság (bejelentés köteles, azaz nem kötődik 

kamarai tagsághoz és engedélyezéshez) 

14/2010. Korm. 

rend. 
  

tevékenység 

folytatása 
igazolás kiadása 

bejelentésről 
5 000 Ft 

        

környezetvédelmi szakértői jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

297/2009. Korm. 

rend. 
  

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 10 000 Ft 

      kamarai tagdíj 35 000 Ft 

          

vízgazdálkodási szakértői jogosultság (kamarai tagsághoz kötött) 

297/2009. Korm. 

rend. 
  

tevékenység 

folytatása 
engedély kiadása 10 000 Ft 

      kamarai tagdíj 35 000 Ft 

 

 

Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak 

       

1997. évi 

LXXVIII. Tv. 
58. § (3) bek. 

hatósági bizonyítvány kiállítása 20 000 Ft 

eseti építészeti-műszaki tervezési 

engedély kiadása 
20 000 Ft 

eseti műszaki ellenőri engedély 

kiadása 
20 000 Ft 

eseti felelős műszaki vezető engedély 

kiadása 
20 000 Ft 

valamelyik tevékenység mellett 

egyidejűleg más tevékenység 

folytatására engedély kiadása 

15000/db 

jogosultságokról igazolás kiadása 5 000 Ft 

az építőipari kivitelezői névjegyzékbe 

vételét bejelentő egyéni vállalkozó 

vagy gazdasági társaság részére 

igazolás kiadása 

5 000 Ft 

Az eljárások fellebbezési díjai 

általában az engedélyezés díjaival 

azonosak 

  

 

 


