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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
a Győri Akkreditált Vizsgaközponttal történő együttműködésre  

szakmai és képesítő vizsgák lebonyolítására 
 
A Győri Akkreditált Vizsgaközpont a 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvényben 

(továbbiakban Szkt.) meghatározott tevékenységéhez az 1. számú mellékletben található 

szakmák, szakképesítések tekintetében vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnereket 

keres. 

 
Vizsgahelyszínt biztosíthat az, aki valamely, az 1. mellélketben 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 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 GYŐRI AKKREDITÁLT VISZGAKÖZPONT ELVÁRÁSAI 

 
 
Szakmai vizsgák interaktív vizsgafeladatainak helyszínével szembeni elvárások 
 
 
Az a szakképző intézmény, duális képzésben 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*32 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), minimum 30 mbit/s 

letöltési sebességet 

 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt
https://szakkepesites.ikk.hu/
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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 

 
 

Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak helyszínével kapcsolatos elvárások 
 
 

Az a szakképző intézmény, duális képzésben 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*32 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 

 

Szakmai és képesítő vizsgák projektfeladatot lebonyolító helyszínével kapcsolatos elvárások 
 
 

Az a szakképző intézmény, duális képzésben résztvevő vállalat képzési központja, vállalat 

lehet vizsgahelyszín, amely a szakmai és képesítő vizsga projektfeladat lebonyolításához 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel igazoltan rendelkezik. 

 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
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A projektfeladatot lebonyolító helyszínre csak olyan együttműködő partner jelentkezését 

tudjuk elfogadni, amely  
 az általa megadott vizsgahelyszínen a megjelölt szakma/szakképesítés tekintetében 

a projektfeladat lebonyolításához minden előírt tárgyi feltételt biztosítani képes,  
 rendelkezésre tud bocsátani minimum 6 alap-munkaállomást, 6 fő vizsgázó 

folyamatos, egy időben történő vizsgáztatását biztosítva, 
  

 a projektfeladat prezentációjához rendelkezik működőképes két projektorral és két 

laptoppal. 

 

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 a vizsgaközpont által lefolytatott személyes helyszíni szemle 

jegyzőkönyve.  
 A mindennapi használati eszközöktől eltérő esetben a berendezések, gépek, 

eszközök megfelelőségéről szóló dokumentumot is szükséges benyújtani. 

 

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. 

 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
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A pályázat benyújtásának menete 
 
 

A pályázónak a felhívás mellékleteként megtalálható 1. számú Regisztrációs lapot a 

kötelező mellékletekkel együtt szkennelve elektronikus levélben a 

titkarsag@gyorivizsgakozpont.hu e-mail címre, illetve ezzel egyidőben papír alapon is a 

Győri Akkreditált Vizsgaközpont nevére a 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A. címre 

levélben. 

 

Kötelező mellékletek: 
 

 Interaktív és írásbeli vizsgák lebonyolítására vonatkozóan: szakmai vizsgák 

esetében a Képzési és Kimeneti Követelményekben, szakképesítések esetében 

pedig a Programkövetelményekben meghatározott személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről valamint azok megfelelőségéről szóló nyilatkozat.  
 Projektfeladat lebonyolítására vonatkozóan: szakmai vizsgák esetében a Képzési és 

Kimeneti Követelményekben, szakképesítések esetében pedig a 

Programkövetelményekben meghatározott személyi és tárgyi feltételek meglétéről, 

valamint azok megfelelőségéről szóló nyilatkozat.  
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a projektfeladat lebonyolítása kapcsán partneri 

együttműködési megállapodás kötése előtt szükség esetén a helyszíni szemle 

lefolytatásába beleegyezik a tárgyi eszközök és vizsgafeltételek meglétének 

ellenőrzése céljából. 

 1. számú melléklet vizsgahelyszínenként.  
 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a vizsgahelyszínre 

vonatkozó adatai névjegyzékben való közzétételéhez és kezeléséhez. 
 

 

A pályázatok benyújtása folyamatos. Évente két alkalommal történik a beérkezett 

pályázatok elbírálása. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a Regisztrációs lapon 

megadott e-mail címre kap értesítést. 

Amennyiben korábbi pályázatát új szakmákra, szakképesítésekre vonatkozóan szeretné 

kiegészíteni, elégséges csak az 1. számú melléklet beküldése postai úton. 

 

 

A pályázattal kapcsolatban a titkarsag@gyorivizsgakozpont.hu e-mail címen lehet 

érdeklődni. 
 
 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
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