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Szkt. 14. § [Az akkreditált vizsgaközpont] 

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. 

  

Szkr. 
22. § (1) Vizsgaközpontként az akkreditálható, ami 

a) megfelel a 21. § szerinti nemzeti szabványban és a szakképzésért felelős miniszter által a 

nemzeti szabvány alapján a képzési és kimeneti követelmények, illetve a programkövetelmény 

figyelembevételével képzési területenként kidolgozott, és az Szkt. 11. § (2)-(4) bekezdése 

szerinti közzétett tanúsítási rendszerkövetelményekben meghatározott feltételeknek, és 

b) rendelkezik az akkreditálási kérelemben megjelölt képzési területhez tartozó valamennyi 

szakma, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés tekintetében 

legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan a szakmára, illetve szakmai képzéshez 

kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott szakmai, tárgyi és személyi 

feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes. 

(2) A Magyar Honvédségnél, az állami adó és vámhatóságnál és a rendvédelmi szervnél 

szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges szakképzettség, illetve szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai vizsga, illetve képesítő vizsga szervezésére csak az 

akkreditálható, aki a szakmai vizsga, illetve a képesítő vizsga megszervezésének - az (1) 

bekezdés a) pontja szerint meghatározott tanúsítási rendszerkövetelmények szerinti - általános 

és speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeivel is rendelkezik. 

23. § (1) Az akkreditált vizsgaközpontnak folyamatosan meg kell felelnie az általános, 

továbbá - az adott szakmai vizsga, illetve képesítő vizsga szervezésének és az adott szakmai 

vizsgának, illetve képesítő vizsgának az időtartama alatt - a vizsgáztatott szakmára, illetve 

szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott speciális 

szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek. 

(2) Az akkreditáció - az abban meghatározott szakma, illetve szakmai képzéshez 

kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés tekintetében az abban meghatározott 

vizsgahelyszínen - az akkreditálási okiraton feltüntetett időpontig jogosít szakmai vizsga, 

illetve képesítő vizsga szervezésére. 

(3) A szabványkövetelmények közül az újratanúsításra vonatkozó követelményt nem kell 

alkalmazni. 

24. § A szakképző intézmény, illetve a szakképzési centrum részeként működő szakképző 

intézmény esetében a szakképzési centrum által működtetett akkreditált vizsgaközpont a 

szakképző intézmény, illetve a szakképzési centrum jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 

egységeként működik. Az így működő akkreditált vizsgaközpont vezetője az általa ellátott 

szakmai feladat tekintetében nem utasítható. 

  

  

Rövid szöveges összefoglaló: 
  

Az új szakmai vizsgáztatási struktúrában a szakmai vizsgák megszervezését, lebonyolítását 

önállóan és teljes körű (saját) felelősséggel az akkreditált vizsgaközpontok látják el. Az 

https://ikk.hu/dokumentumok


akkreditált vizsgaközpontok (az átmeneti időszakot követően) függetlenek lesznek a szakképző 

intézményektől is, a szakképző intézményekben a szakmai vizsgára felkészülésüket 

eredményesen teljesített tanulók az akkreditált vizsgaközpontban jelentkezhetnek szakmai 

vizsgára.  

A jogszabályi háttér alapján vizsgaközpontként az a szervezet akkreditálható, ami 

 megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17024 számú személyek tanúsítását végző testületek 

általános követelményeit rögzítő szabványban foglaltaknak, 
 rendelkezik a szakképzésért felelős miniszter által képzési területenként (KSH által 

használt KEOR besorolás) kidolgozott ún. tanúsítási rendszerkövetelményekben 

(ld. https://ikk.hu/files/tanusitasi_rendszerkovetelmenyek.pdf ) meghatározott 

feltételekkel, 
  rendelkezik az akkreditálási kérelemben megjelölt képzési területhez tartozó 

valamennyi szakma, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 

szakképesítés tekintetében legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan a szakmára, 

illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre 

meghatározott szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel, és azokat folyamatosan 

biztosítani képes. 

A vizsgaközpontok akkreditálását a Nemzeti Akkreditáló Hatóság végzi, amely az eredményes 

eljárást követően akkreditálási okiratot ad ki, amely a rajta feltüntetett időpontig jogosít 

szakmai vizsga, illetve képesítő vizsga szervezésére. A korábbiaktól eltérően nem lehetséges 

tehát egy-egy tetszőlegesen választott szakma vagy szakmai képzés vizsgájának akkreditálása, 

hanem kizárólag csak egy (vagy több) képzési terület (és annak minden szakmája, 

szakképesítése) esetén lehet vizsgaközponti jogosultságot szerezni. Az akkreditáláshoz nem 

csak azt kell igazolni, hogy a jelentkező maximálisan biztosítja, betartja, folyamatosan 

biztosítja a vizsgáztatással összefüggő jogszabályi feltételeket, előírásokat, hanem teljesíteni 

kell a vonatkozó szabvány szerinti további követelményeket (pártatlanság, függetlenség 

biztosítása, megfelelő vizsgafeladatok készítésére való alkalmasság és ezek zárt rendszerű 

kezelése, vizsgára jelentkezés, adminisztráció, vizsgadokumentumok kezelése, panaszkezelés 

megfelelően kialakított rendszere, stb.) is. 
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