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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközponttal 

történő együttműködésre szakmai és képesítő vizsgák lebonyolítására 

  

A Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont a 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvényben 

(továbbiakban Szkt.) meghatározott tevékenységéhez a 4. számú mellékletben található 

szakmák, szakképesítések tekintetében vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnereket 

keres. 

  

Vizsgahelyszínt biztosíthat az, aki valamely, az 1. számú mellékletben szereplő szakmák, 

szakképesítések vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 

rendelkezik.  

  

Szakmák tekintetében a szükséges tárgyi feltételeket a Képzési és Kimeneti Követelmények 

-  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai pontjai - tartalmazzák 

(https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt). 

 

Szakképesítések tekintetében a szükséges tárgyi feltételeket a Programkövetelmények 

 - A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása pontjai-  

(https://szakkepesites.ikk.hu/) részletezik.  

  

A pályázaton történő részvétel feltételei, a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont elvárásai:  

1. Szakmai vizsgák interaktív vizsgafeladatainak helyszínével szembeni elvárások:  

  

Az a szakképző intézmény, duális vagy felnőttképzésben résztvevő vállalat képzési 

központja lehet interaktív vizsgatevékenységet lebonyolító vizsgahelyszín, amely a szakmai 

vizsga interaktív vizsgatevékenységének lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik.  

  

Legalább két vizsgacsoport részére képes biztosítani (2*16 fő):  

● megfelelően megvilágított, jó szellőzésű, megfelelő hőmérsékletű tantermet, külső 

zajoktól mentes, nyugodt vizsgakörülményeket;  

● asztali számítógépeket vagy laptopokat (tartalék gépek biztosítása elvárás, 10 

vizsgázónként minimum 1 db);  

● internet hozzáférést (dupla/biztonsági internetkapcsolattal). 
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További technikai követelmények:  

● Windows 10-es operációs rendszer;  

● a vizsga lebonyolításához szükséges speciális programok, szoftverek megfelelő 

verziója;  

● asztali számítógépek esetén minden géphez tartozó legalább 15 colos, minimum 

1280x720 px felbontású monitor,  

● egér;  

● valamint minden asztali géphez tartozó legalább 101 gombos, a vizsga nyelvére 

jellemző karakterkiosztású billentyűzet.  

  

Személyi feltételek:  

● technikai feltételek biztosításáért felelős személy,  

● összeférhetetlenség szempontjából ellenőrzött teremfelügyelő,  

● folyosófelügyelő.  

  

2. Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak helyszínével kapcsolatos elvárások  

  

Az a szakképző intézmény, duális vagy felnőttképzésbe résztvevő vállalat képzési 

központja, vállalkozás lehet vizsgahelyszín, amely a képesítő vizsga írásbeli 

vizsgatevékenységének lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 

rendelkezik. 

 

Legalább két vizsgacsoport részére képes biztosítani (2*16 fő):  

● megfelelően megvilágított, jó szellőzésű, megfelelő hőmérsékletű tantermet, külső 

zajoktól mentes, nyugodt vizsgakörülményeket;  

● amennyiben a Programkövetelmény számítógéphasználatot ír elő, úgy az interaktív 

vizsgánál leírt technikai feltételekre vonatkozó előírások biztosítása szükséges.  

  

Személyi feltételek:  

● összeférhetetlenség szempontjából ellenőrzött teremfelügyelő;  

● folyosófelügyelő;  

● amennyiben a Programkövetelmény számítógéphasználatot ír elő, úgy az interaktív 

vizsgánál leírt technikai feltételeket biztosító személy is szükséges.  

  

3. Szakmai és képesítő vizsgák projektfeladatot lebonyolító helyszínével kapcsolatos 

elvárások  

  

Az a szakképző intézmény, duális vagy felnőttképzésben résztvevő vállalat képzési 

központja, vállalat lehet vizsgahelyszín, amely a szakmai és képesítő vizsga projektfeladat 

lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel igazoltan rendelkezik. 
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A projektfeladatot lebonyolító helyszínre csak olyan együttműködő partner jelentkezését 

tudjuk elfogadni, amely  

● az általa megjelölt vizsgahelyszínen a megjelölt szakma/szakképesítés tekintetében a 

projektfeladat lebonyolításához minden a Képzési és Kimeneti Követelményekben 

és/vagy a Programkövetelményekben előírt tárgyi feltételt biztosítani képes;  

 

A szerződéskötés előfeltételei:  

● Nyilatkozat a megjelölt szakmák/szakképesítések tekintetében a Képzési és Kimeneti  

Követelményekben és/vagy a Programkövetelményekben előírt személyi és tárgyi 

feltételek meglétéről és megfelelőségéről.  

● A szükség esetén vizsgaközpont által lefolytatott személyes helyszíni szemle 

jegyzőkönyve.  

● A mindennapi használati eszközöktől eltérő esetben a berendezések, gépek, eszközök 

megfelelőségéről szóló dokumentum.  

  

Ezen kívül, amennyiben a partner vállalja a vizsgához szükséges munkaanyagok, alapanyagok 

beszerzését a vizsgára, azt a vizsgaközpont – külön vizsgánként kötött megállapodás alapján - 

tételes  elszámolással, a vizsga után finanszírozza. 

 

A pályázat benyújtásának menete  

A pályázatot elektronikus formában a Vizsgaközpont email címére vagy postai úton kérjük 

megküldeni. 

 

Cím: 8600 Siófok, Hock János köz 2. I/21 

 

A pályázatok benyújtása folyamatos.   

Az elbírálás eredményéről a jelentkező a megadott e-mail címre kap értesítést. 

 

 

Siófok, 2022. március 09. 

 

 

        Zádori Zoltán 

                      vizsgaközpont vezető 
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