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Szándéknyilatkozat 

vizsgahelyszín és tárgyi feltételek biztosítására 
 

amely létrejött egyrészről: 
 
cégnév: ………………………………………………………… 

székhely: ………………………………………………………… 

adószám: ………………………………………………………… 

cégjegyzékszám: ………………………………………………………… 

képviseli: ………………………………………………………… 

mint együttműködő (a továbbiakban: Együttműködő),  
 
 
másrészről:  
 
intézmény: Nagykanizsai Szakképzési Centrum  

székhely: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30. 

adószám: 15832063-2-20 

OM:  203044  

ÁHT: 354651 

Bankszámlaszám:  Magyar Államkincstár 10049006-00335326-00000000 

képviseli: Bene Csaba kancellár 

 
személytanúsító szervezete  
 
szervezet: Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont 

székhely: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30. 

képviseli: Knausz Lívia vizsgaközpont-vezető 

 
mint  vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) között – a továbbiakban együttesen Felek - az 
alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben.  
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1. Előzmény 

A Vizsgaközpont a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet alapján működő akkreditált 
vizsgaközpontként szakmai vizsga megszervezésére jogosult.  
Az Együttműködő jelen szándéknyilatkozat 1. számú mellékletében megjelölt szakmákra és 
szakképesítésekre vonatkozóan rendelkezik a Képzési és Kimeneti Követelmények 
(alapszakmák) „A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai” pontjában, 
illetve a Programkövetelmények (szakmai képzés) „A képesítő vizsga megszervezéséhez 
szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása” pontjában 
megjelölt, jelen szándéknyilatkozat mellékletében felsorolt eszközökkel. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szándéknyilatkozat alapján a Vizsgaközpont által 
szervezendő vizsgák lebonyolítása érdekében a vizsgahelyszín és tárgyi feltételek biztosítása 
tekintetében együttműködnek. 

2. A szándéknyilatkozat tárgya 

Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy az Együttműködő kizárólagos tulajdonát képező 
……………. hrsz-ú, természetben a ………………………………………………………… 
szám alatt található épület ……………………………. helyiségét egyeztetett időpontban, 
előzetesen megtekintett állapotban és a szándéknyilatkozat 1. számú mellékletét képező 
leltárban feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt használatba adja a vizsga 
lebonyolításának időtartamára a Vizsgaközpont részére. 

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. 

Együttműködő a visszaigazolt időtartamokra a vizsgahelyszínként használatba vett 
helyiség(ek)hez a helyi gépeket/berendezéseket megbízhatóan kezelni tudó, a balesetek 
megelőzéséért felelős technikai személyzetet biztosít. 

Együttműködő vállalja továbbá a vizsgához szükséges munkaanyagok, alapanyagok 
biztosítását, amelyeket a Vizsgaközpont utólagosan, tételes elszámolás alapján finanszíroz. 
 
A vizsga előtt 8 nappal az Együttműködő és a Vizsgaközpont a vizsgahelyszín és a tárgyi 
feltételek biztosítására vonatkozóan szerződést köt. 

mailto:titkarsag@nszvk.hu
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3. A helyiség(ek) birtokba adása 

Szándéknyilatkozatot tevő felek megállapodnak abban, hogy a helyiség birtokbaadására a 
vizsgahelyszín és a tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó szerződésben meghatározott 
időpontban kerül sor. Szakma/szakképesítés-specifikus gépek, berendezések esetén helyszíni 
szemle lefolytatása a Vizsgaközpont részéről a szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges, 
ahol a berendezések megfelelőségéről szóló dokumentumokat is szükséges bemutatni. 

4. A kapcsolattartásra kijelölt személyek 

A Felek között a kapcsolattartás magyar nyelven, szóban vagy írásban (e-mail és/vagy postai 
levelezés útján) történik. A Felek az értesítéseket akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, ha 
azok a másik Félnek az alábbiakban meghatározott értesítési címére, e-mail címére, 
tértivevénnyel vagy az átvétel tényét egyéb formában igazoló módon érkeznek meg. 

 
 

 Az Együttműködő kapcsolattartója:  ……………………..………… 
 e-mail: ……………………..………… 

  tel.: ……………………..………… 
 
 A Vizsgaközpont kapcsolattartója:  Knausz Lívia vizsgaközpont-vezető 

 e-mail: knausz.livia@nszvk.hu 
  tel.: +36 20 536-6125 

 

Felek képviselőinek, a vizsgalebonyolítás teljesítésében közreműködő személyek és a 
kapcsolattartók adatait a Felek az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 
(a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) (e) pontja alapján közérdekű feladat végrehajtásához 
szükséges mértékben veszik át és kezelik a személyes adatokat a jelen szándéknyilatkozat 
teljesítéséig.  

Felek tudomásul veszik, hogy Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 27. § (3)-(3a) bekezdései 
alapján a szándéknyilatkozat tartalma közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak 
minősül, és az nem minősül üzleti titoknak.  
 

Felek jelen szándéknyilatkozat aláírásával nyilatkoznak arról, hogy A nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjaiban meghatározott átlátható 
szervezetnek minősülnek.  
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Jelen Szándéknyilatkozatot – mely összesen 4 oldalból áll, 2 db egymással egyező példányban 
készült – a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: Nagykanizsa, 2021. 

 

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

Vizsgaközpont 
Knausz Lívia 

Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont  
vezetője 

Együttműködő 
………………………………………... 
……………………………………….  

  

Ellenjegyzi: 

…………………………………………………. 

 Bene Csaba 
kancellár 

Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
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