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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

VIZSGAHELYSZÍNI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 

 

 

A 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvény 14 §-a értelmében szakma, részszakma 

megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 

szakképesítésre irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpontok szerveznek. A Tatabányai 

Szakképzési Vizsgaközpont az 1. számú mellékletben található szakmák, szakképesítések 

tekintetében kívánja kialakítani Vizsgahelyszíni névjegyzékét. Ehhez vizsgahelyszínt biztosító 

együttműködő partnereket keresünk, akik vállalják adott szakma, részszakma vagy szakképesítés 

tekintetében a szakmai és/vagy képesítő vizsga lebonyolítását. 

 

A pályázaton történő részvétel feltételei 

 Vizsgahelyszínekhez kapcsolódó együttműködési megállapodást azokkal a partnerekkel áll 

módunkban kötni, akik biztosítani tudják a kiválasztott szakma, szakképesítés 

projektfeladat vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges valamennyi tárgyi 

feltételét. 

A vizsgahelyszínek szükséges tárgyi feltételeit szakmák esetében a Képzési és Kimeneti 

Követelmények (http://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt Projektfeladatnál A szakmai vizsga 

vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek) és szakképesítések 

esetében a Programkövetelmények (http://szakkepesites.ikk.hu A vizsgatevékenységek 

lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek) írják elő részletesen. 

 Vállalják, hogy a projektfeladat lebonyolítása kapcsán szükséges szakma/szakképesítés-

specifikus gépek, berendezések, egyéb specialitások esetén a partneri együttműködési 

megállapodás, szerződéskötés előtt a Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont szükség 

szerint helyszíni szemlét tartson. A helyszíni szemle lebonyolításában a vizsgaközponttal 

együttműködnek.  

 Hozzájárul adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez. 

 

 



 

2 
 

A pályázat benyújtásának menete 

A pályázónak a felhívás mellékleteként megtalálható regisztrációs lapot (2. számú melléklet), és 

az ahhoz tartozó mellékleteket elektronikus levélben kell benyújtani a vizsgakozpont@tszc.hu 

e-mail címre. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgahelyszíni névjegyzék”. 

 

A regisztrációs lap kötelező mellékletei: 

 A szakmai és/vagy képesítő vizsga vizsgatevékenységének lebonyolításához szükséges 

tárgyi feltételek dokumentumokkal alátámasztott igazolása. 

 Adatkezelési nyilatkozat 

 

Amennyiben a pályázó rendelkezik  

 szakmai vizsgáztatásban gyakorlattal, és/vagy  

 duális partnerként szerzett oktatási tapasztalattal,  

kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. 

A hiánytalanul beérkezett pályázatok elbírálása a benyújtási határidő lezárását követő 15 napon 

belül történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a regisztrációs lapon megadott e-mail 

címre kap értesítést. A Vizsgahelyszíni névjegyzékbe kerülő pályázók teljes dokumentációját 

papír alapon ekkor kell benyújtani.  

 


