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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

a Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont 
Vizsgalebonyolításban együttműködők adatbázisába történő jelentkezéshez 

 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 14. § alapján „szakma 
megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan 
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról 
szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált 
vizsgaközpont szervezhet”.  
 
A Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont az 1. számú mellékletben felsorolt szakmák, 
szakképesítések tekintetében kívánja kialakítani a vizsgahelyszínek és tárgyi feltételek 
biztosítására vonatkozó együttműködők adatbázisát. 

Az együttműködő partner vállalja és a vizsgaközpont részére bizonyítékokkal alátámasztja, 
hogy a megjelölt szakmai és képesítő vizsgák tekintetében rendelkezik az Szkt. és a 
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) 
előírásai alapján a vonatkozó Képzési és Kimeneti Követelményekben és 
Programkövetelményekben rögzített tárgyi feltételekkel, a vizsgák lebonyolításához szükséges 
gépekkel/berendezésekkel, valamint a vonatkozó tanúsítási rendszerkövetelményben 
meghatározott különleges feltételekkel, és ezen feltételeket folyamatosan, -különösen a 
szakma/szakképesítés-specifikus gépek, berendezések esetében- a vizsgaközpont által helyszíni 
szemle keretében előzetesen megtekintett állapotban biztosítja. Vállalja továbbá, hogy a 
vizsgahelyszínként használatba vett helyiség(ek)hez a helyi gépeket/berendezéseket 
megbízhatóan kezelni tudó, a balesetek megelőzéséért felelős technikai személyzetet biztosít. 

A Vizsgaközpont a vizsgák megszervezése során értesíti az Együttműködőt a vizsga dátumáról, 
kezdési idejéről, időtartamáról, várható létszámáról, az Együttműködő visszaigazolja, hogy 
ebben az időpontban a vizsgahelyszín és a tárgyi feltételek biztosítása nem ütközik semmilyen 
akadályba. Az értesítéssel együtt vagy annak visszaigazolását követően a Vizsgaközpont a 
beszerzendő alapanyagokról, az azok biztosítására fordítható keretösszeget megjelölve tételes 
listát küld az Együttműködőnek, aki ezeket a vizsga napján – megfelelő mennyiségben és 
minőségben – rendelkezésre bocsátja. 

A vizsga előtt 8 nappal az Együttműködő és a Vizsgaközpont a vizsgahelyszín és a tárgyi 
feltételek biztosítására vonatkozóan szerződést köt. 

A pályázaton való részvétel feltételei: 

Szándéknyilatkozat kitöltése és megküldése postai úton a Nagykanizsai Szakmai 
Vizsgaközpont részére a 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30. címre. 
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A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 

 

A pályázatok elbírálása a beérkezést követően folyamatosan történik. Megfelelőség esetén a 
megküldött szándéknyilatkozat aláírásra és a pályázatban megadott címre postai úton 
elküldésre kerül. 

 

Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban munkanapokon az alábbi elérhetőségeken lehet:  
 
 
 

Knausz Lívia  
vizsgaközpont-vezető  

8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30. 
telefonszám: 0620-536-6125 

e-mail: knausz.livia@nszvk.hu 
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