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ÚTMUTATÓ 
 

 
Tisztelt Jelentkező! 
 
Ez az Útmutató segít Önnek a vizsgára való jelentkezésben. Mielőtt azonban a kitöltést elkezdi, kérjük, 
figyelmesen olvassa el a Vizsgaszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót. 
Az érvényes jelentkezéshez ezt a két dokumentumot minden esetben el kell fogadnia. 
 
A Vizsgaszabályzat elolvasása után, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a jelentkezési adatok hiánytalan 
kitöltése érdekében. A kitöltéshez szüksége lesz személyazonosító okmányaira (személyi igazolvány, 
jogosítvány, útlevél), oktatási azonosító számára, illetve a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány 
számára, ezért kérjük, ezeket készítse elő. Miután jelentkezési lapja beérkezett, értesítést küldünk 
Önnek e-mail-ben. 

 
A jelentkezés megkezdéséhez először az IKK weboldalát kell megnyitnia (www.ikk.hu). Ha az oldalt 
megnyitotta, akkor a jobb felső sarokban ki kell választania a „Vizsgaközpont” ikont. 
 
 
 
A megjelenő oldalon az Ön által elvégzett képzést keresse meg a felsorolt szakképesítések közül. 
A vizsgára történő jelentkezést a „Vizsgajelentkezés” gomb megnyomásával tudja megkezdeni. A gomb 
megnyomását követően megjelenik egy jelentkezési felület, amit kérjük, nagyon figyelmesen töltsön ki.  
 
A jelentkezési felület kitöltésével kapcsolatos információk: 
 
Az első pontban személyes adataira van szükségünk. A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Szeretnénk 
kérni, hogy a jelentkezési felületet figyelmesen és pontosan töltse ki, hogy a későbbiek folyamán az Ön 
által megadott adatokat egyértelműen be tudjuk azonosítani! 
 

1.  Személyes adatok (Önnek kell kitölteni.) 
 

 Vizsgázó neve* (Kérjük, ide a személyazonosító okmányán szereplő teljes nevét írja.) 
 Születési név* (Kérjük, ide a születési anyakönyvi kivonatában szereplő nevét írja.) 
 Születési hely* (Kérjük, ide annak a településnek a nevét írja be, ahol született.) 
 Születési idő* (Kérjük, ide a születési dátumát írja „év. hónap. nap”. pl.: 1994.08.25) 
 Anyja születési neve* (Kérjük, ide édesanyja teljes leánykori nevét írja.) 
 Azonosító okmány típusa* (Kérjük, válassza ki a legördülő listából azt az okmányt, amelynek a 

számát a következő mezőben megadja.)  
 Azonosító okmány száma* (Kérjük, ide az előző mezőben kiválasztott okmány számát írja.) 
 Oktatási azonosító* (Kérjük, ide azt a 11 számból álló azonosítót írja, amit a diákigazolványán 

talál. Amennyiben Ön nem rendelkezik diákigazolvánnyal és nem ismeri oktatási 
azonosítószámát, kérjük, érdeklődjön a képzőjénél.) 

 Képzés elvégzését igazoló tanúsítvány száma* (Kérjük, ide azt a számot írja, ami a képzési 
tanúsítványának legfelső sorában található a „Tanúsítvány száma” szöveget követően.) 

 Tartózkodási hely irányítószám* (Kérjük, ide tényleges tartózkodási helyének irányítószámát 
írja.) 
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 Állampolgárság* (Kérjük, válasszon a legördülő listából.) 
 Értesítési e-mail cím* (Kérjük, ide egy olyan e-mail címet írjon, amelyet rendszeresen tud 

ellenőrizni, ugyanis a vizsgával kapcsolatos értesítőket, információkat ide fogjuk elküldeni.) 
 

2.  A vizsgadíj befizetéséhez szükséges adatok  
 

A jelentkezés második pontjában a vizsgadíj befizetéséhez szükséges számlázási adatok 
kitöltésére kérjük Önt. A *-al jelölt pontok kitöltése kötelező. Kérjük, figyelmesen töltse ki, 
hogy a későbbiek folyamán pontosan be tudjuk azonosítani! 
 
A vizsgadíj fizetése  
Kérjük, válassza ki, melyik lehetőség vonatkozik Önre, és töltse ki az adatlapot a megfelelő 
helyen. 
 
Vizsgadíj befizetője 

 
- Magánszemély  

 

 Számlaküldés e-mail címe* (Kérjük, ide egy olyan e-mail címet írjon, ahova a vizsgadíj 
kifizetésével kapcsolatos információkat szeretné kérni.) 

 Számlázási cím* (számlafizető címe) 

 Vizsgázó neve (Automatikusan kerül kitöltésre.) 
 
Abban az esetben, ha Ön magánszemélyként fizeti ki a vizsga díját, kapni fog a számlázáshoz megadott 
e-mail címére egy díjbekérő dokumentumot. Ezen a dokumentumon találni fog egy egyedi azonosítót, 
amit a Vizsgaközpont fog adni Önnek. Ezt az azonosító számot, és a vizsgázó nevét kell beírnia a 
vizsgadíj kifizetésekor (banki utaláskor) a „Közlemény” rovatba. A „Közlemény” rovat kitöltése kötelező 
(vizsgázó neve, vizsgázó egyedi azonosítószámának megadása), mert csak az oda beírt azonosító szám, 
és név alapján fogjuk tudni, hogy Ön befizette a vizsga díját. 
 

- Jogi személy (Cég)  
 

 Jogi személy neve* (Kérjük, ide a befizető cég nevét írja.) 

 Adószám* (Kérjük, ide a befizető cég adószámát írja.) 

 Székhely címe* (Kérjük, ide a befizető cég székhelyének címét írja.) 

 Számlaküldés e-mail címe* (Kérjük, ide egy olyan céges e-mail címet írjon, ahova a vizsgadíj 
kifizetésével kapcsolatos információkat küldhetjük.) 

 Vizsgázó neve: (Automatikusan kerül kitöltésre.) 
 
A jelentkezés érvényességének további feltételeiről, valamint a vizsgadíjra vonatkozó fizetési 
feltételekről bővebben a Vizsgaszabályzatban olvashat. 
 
Kérjük, amennyiben kérdése merülne fel, írjon nekünk a vizsgakozpont@ikk.hu e-mail címre. 
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