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1. Az eljárásrend célja 

Az eljárásrend célja, hogy a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont működése körében olyan 
panaszkezelési eljárást alakítson ki – a vizsgaközpont irányítási rendszerébe illeszkedő módon 
és a vizsgaközponti integritás előmozdítása céljából –, hogy az érintettek panaszait ás egyéb 
észrevételeit egységesen, egyszerűen, eredményesen, és az érintettek érdekeit, jogait 
maximálisan tiszteletben tartva tudja kezelni és szabályozni. 

2. Az eljárásrend személyi hatálya 

Az eljárásrend személyi hatálya kiterjed: 

2.1. a vizsgaközponttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyekre, illetve 

2.2. a jelentkezőkre és a vizsgázókra, valamint a panaszt, jogorvoslati kérelmet 
(továbbiakban: fellebbezés), vagy törvényességi kérelmet benyújtó érintettekre (2.1. és 
2.2. továbbiakban: ügyfél). 
 

3. Az eljárásrend tárgyi hatálya 
Az eljárásrend a vizsgaközpontnak a panasszal, a fellebbezéssel és a törvényességi kérelemmel 
kapcsolatos eljárását rögzíti. A panasz, fellebbezés valamint törvényességi kérelem átvételét 
követő 2 napon belül a vizsgaközpont vezetője – érintettsége esetén az irányítási vezető – dönt 
arról, hogy a panasz, fellebbezés vagy törvényességi kérelem olyan vizsgáztatással összefüggő 
tevékenységekre vonatkozik-e, amelyekért a vizsgaközpont a felelős. 

3.1. Panasz 
A panasz olyan kérelem, bejelentés, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem 
megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, 
közigazgatási – eljárás hatálya alá. Az eljárásban panasznak minősül az ügyfélnek a 
vizsgabizottság valamely tagja, vagy a vizsga személyzetének más tagja 
tevékenységével vagy mulasztásával, a vizsgaközponttal kapcsolatos kifogása, 
bejelentése. Amennyiben a vizsgafeladatok végrehajtása során a vizsgázó úgy ítéli 
meg, hogy a feltételek nem felelnek meg a követelményeknek, (pl. kevesebb idő 
biztosított az előírtnál vagy a berendezés, eszköz műszaki állapota a vizsgatevékenység 
alatt kifogásolható volt), úgy panaszát az észleléssel egyidejűleg, szóban kell 
megtennie a vizsgabizottságnak.  

3.2. Törvényességi kérelem - Fellebbezés 

3.2.1. Törvényességi kérelem – szakmai vizsga 
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 
(Szkr.) 287. § (1) bekezdése alapján a vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva 
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törvényességi kérelmet nyújthat be. Törvényességi kérelem szakmai vizsgára 
vonatkozóan nyújtható be az alábbi esetekben: 

3.2.1.1.  a jelentkezés visszautasítása, 
3.2.1.2.  a méltányossági kérelem visszautasítása, 
3.2.1.3.  felmentési kérelem visszautasítása, 
3.2.1.4.  a vizsgateljesítmény értékelése. 

3.2.2. Fellebbezés – képesítő vizsga 
A vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az 
ügyfelek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, jogszabálysértésre hivatkozva 
nyújthatnak be fellebbezést. Fellebbezés képesítő vizsgára vonatkozóan nyújtható be 
az alábbi esetekben: 

3.2.2.1.  a jelentkezés visszautasítása, 
3.2.2.2.  a méltányossági kérelem visszautasítása, 
3.2.2.3.  felmentési kérelem visszautasítása, 
3.2.2.4.  a vizsgateljesítmény értékelése. 

4. Panasz benyújtása és elbírálása 

4.1. Panaszt személyesen a vizsgaközpont titkárságán, valamint – a vizsgaközpont 
vezetőjének címezve – postai úton vagy elektronikus levélben lehetséges benyújtani.  

4.2. Szóbeli panasz esetén - az ügyfél személyes jelenlétében - a vizsgaközpont valamely 
munkatársa a panaszt a 1. sz. melléklet szerinti Panaszkezelési jegyzőkönyvben rögzíti. 
A kitöltött és aláirt jegyzőkönyv egy másolati példányát átadja az ügyfélnek. A 
kitöltött, eredeti jegyzőkönyvet iktatja. 

4.2.1. Amennyiben a panasz természete ezt megengedi, a vizsgaközpont munkatársa 
szóban kínál megoldást a panaszosnak. Ha a felajánlott megoldást az ügyfél 
elfogadja, a vizsgaközpont munkatársa rögzíti a megoldást és a panaszos 
beleegyezésének tényét Panaszkezelési jegyzőkönyvben. 

4.2.2. Amennyiben a szóban érkezett panaszra a panasz természetéből adódóan a 
vizsgaközpont munkatársa nem kínálhat gyors – annak szóban történő intézése 
lehetetlen -  és mindkét fél számára kielégítő megoldást, vagy ha az ügyfél nem 
kíván élni a felajánlott megoldással, akkor az ügyfelet arra kell kérni, panaszát 
nyújtsa be írásban a vizsgaközpont vezetőjének címezve. Ezt a tényállást 
vizsgaközpont munkatársa rögzíti Panaszkezelési jegyzőkönyvben. 

5. Törvényességi kérelem benyújtása és elbírálása 

5.1. A vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a 
közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 5 napon belül nyújtható be. 
A benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
(Szkr. 287. § (1)) 
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5.2. Az Szkr. 287. § (2) bek. alapján a törvényességi kérelmet a szakképzési államigazgatási 
szervnek kell címezni, de a vizsgaközponthoz kell benyújtani. A vizsgaközpont a 
törvényességi kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével és a 
törvényességi kérelemmel érintett szakmai vizsgára megbízott vizsgafelügyelő 
állásfoglalásával együtt öt napon belül továbbítja a szakképzési államigazgatási 
szervnek. 

5.3. A törvényességi kérelmet a szakképzési államigazgatási szerv a beérkezést követő 
naptól számított öt napon belül bírálja el. 

6. Fellebbezés benyújtása és elbírálása 

6.1. Fellebbezés benyújtása és elbírálása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
történik, írásban: postai úton vagy azonosításra visszavezetett dokumentum-
hitelesítéssel (AVDH) ellátva. A fellebbezést a vizsgaközpont döntésének közlésétől 
számított tizenöt napon belül a vizsgaközpontnál lehet előterjeszteni.  

6.2. Ha a fellebbezés alapján a vizsgaközpont megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, 
azt módosítja vagy visszavonja. 

6.3. Ha a vizsgaközpont a döntést nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a 
vizsgaközpont az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően 
felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz (szakképzési 
államigazgatási szerv). 

7. A benyújtott panasz, törvényességi kérelem vagy fellebbezés kötelező tartalma 

7.1. az ügyfél személyazonosító adatai 
7.2. a panasz vagy kérelem tárgya, indokolása 
7.3. a tárgyat képző cselekmény (mulasztás) időpontja 
7.4. fellebbezés vagy törvényességi kérelem esetén a jogszabálysértésre rámutató 

jogszabályi hely megjelölése, 
7.5. a panasz vagy kérelem kelte (hely, idő). 

8. Vegyes rendelkezések 

8.1. Amennyiben a benyújtott panasz vagy kérelem nem felel meg a 7.1.-7.4. pontokban 
előírtaknak, a panaszt vagy kérelmet a vizsgaközpont nem fogadja be, azt nem 
vizsgálja. 

8.2.  A panasz vagy kérelem beérkezéséről a vizsgaközpont az ügyfelet írásban tájékoztatja. 
8.3. Az írásban érkezett panasz vagy kérelem a Dokumentum és Iratkezelési Szabályzatnak 

megfelelően iktatásra kerül. 
8.4. Az iktatott írásbeli panaszt a vizsgaközpont vezetője, érintettsége esetén az irányítási 

vezető vizsgálja ki és bírálja el a beérkezéstől számított 5 napon belül. A döntésről a 
vizsgaközpont írásban tájékoztatja az ügyfelet. A vizsgaközpont vezetője dönt a 
szükséges megelőző vagy helyesbítő intézkedésről. 
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8.5. A panaszok és kérelmek kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének 
dokumentáltságáért az irányítási vezető a felelős. A beérkező panaszokról és 
kérelmekről, valamint az ügyekben hozott döntésekről a vizsgaközpont nyilvántartást 
vezet. 

8.6. A panasz vagy kérelem benyújtójának személyes adatait a vizsgaközpont az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Vizsgaközpont  GDPR szabályzata 
szerint és titkosan kezeli. 

9.  A panaszok, törvényességi kérelmek és fellebbezések benyújtásának megelőzése, 
elhárítása 

Az Integritás Szabályzat 3. pontja alapján. 

10.  Melléklet: 

1.sz. melléklet Panaszkezelési jegyzőkönyv 
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Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrend 1.sz. melléklet 

PANASZKEZELÉSI JEGYZŐKÖNYV Panaszjkv száma:  ……………. 

Érintett vizsga száma:……….. 

Érintett vizsgaidőszak:…………. 

Iktatószám:………………. Kiadás dátuma: 2021.08.01. 

 

A panaszt benyújtó neve:  

 

Elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail):  

A panaszt átvevő neve:  Az átvétel ideje: 

A panasz leírása vagy az írásban beadott panasz tárgya 

 

…………………….                                                                         ……………………………. 

Panaszos aláírása                                                              A panaszt átvevő aláírása 

 

  A panasz visszaigazolási dátuma:  Visszaigazolást küldő: 

A panasz kivizsgáló /elbíráló bizottság tagjai:
  

…………………………………….. 

……………………………………… 

A döntés és a tervezett helyesbítő / megelőző intézkedés: (vagy a hivatkozás leírása ) 

 

A tervezett helyesbítő / megelőző intézkedés felelőse:......................................                                                                                                                 

                                                                         határideje:.................................. 

 

                      …………………………                                      ………………………….. 

   Vizsgaközpont vezető                                  Elrendelés dátuma 

 

Bejelentő felé a döntés értesítésének dátuma/ módja: 

 

☐    A helyesbítő / megelőző intézkedéseket ellenőriztük és megfelelőnek találtuk. 

☐    A helyesbítő/ megelőző intézkedéseket ellenőriztük és nem találtuk megfelelőnek. 

 

Dátum                                                                  

 

 

                                                                                                              Irányítási vezető  

Megjegyzés:  


