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Tárgy: Kapos Bróker Kft. szakmai
vizsgaszervezési engedélyének
bővítése

HATÁROZAT

A Kapos Bróker Kft. (székhelye: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. fsz. 6., a továbbiakban:
Kérelmező) szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély bövítése tárgyában benyújtott
kéreimének

helyt adok,

a Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) által SOB/10/119-54/2017.
ügyiratszámú határozattal kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyt bővítem és a bővítésekkel
egységes szerkezetben - a módosításokat félkövér betűvel jelezve - az alábbi szakképesítések
vonatkozásában országosan, visszavonásig a komplex szakmai vizsga szervezésére az engedélyt
megadom:

Szakké~esítés, A ké~zés Nemzeti
Országos Ké~zési Szakké~zésiésRész szakké~esítés,Szakmacso~ort Jeg~zék szerinti Felnőttké~zési Hivatal általSzakké~esítés ráé~ülés száma kiadott nyilvántartásba vételineve száma

1-es, Egészségügy Gyógyszerkiadó 55-720-02 E-000781/2014/A011szakasszisztens
Epítő- és anyagmozgató gép

kezelő Emelőgépkezelő 32-582-02 E-000781/2014/A025
(kivéve targonca)

5-ös,
Epítő- és anyagmozgató gép

kezelő
Gépészet Földmunka-, rakodó- és 32-582-02 E-000781/2014/A026

szállítógép kezelő
Építő- és anyag mozgató gép 32-582-02 E-000781/2014/A027kezelő Targoncavezető

Bérüqvintézö 51-344-01 E-000781/2014/A028
Társadalombiztosítási 51-344-02 E-000781 /2014/A036üqvintézö 

Vámüavintéző 51-344-03 E-000781/2014/A051
15-ös, Jövedéki üavintéző 51-344-07 E-000781/2014/ A049

Közgazdaság Termékdíi üqvintézö 51-344-08 E-000781/2014/ A050
Pénzügyi-számviteli 54-344-01 E-000781/2014/A037üqvintézö 

Vállalkozási mérlegképes 55-344-07 E-000781/2014/A053könyvelő
Adótanácsadó 55-344-01 E-000781/2014/A059

17-es, Elelmiszer-, veaviáru eladó 31-341-05 E-000781/2014/A003
Kereskedelem- Boltvezető 35-341-01 E-000781/2014/A002

marketing, üzleti Gyógynövény eladó 35-341-02 E-000781/2014/A003adm inisztráció
Vendéglátó eladó 31-811-04 E-000781/2014/A054

18-as, Diétás szakács 35-811-03 E-000781/2014/A005
Vendéglátás- Fogadós 34-811-06 E-000781/2014/A060

idegenforgalom Vendéglátásszervező 54-811-01 E-000781/2014/A061
Vendéglátó-üzletvezető 35-811-02 E-000781/2014/A062

Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: (82) 502 640 E-maii: hatosag@somogy.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
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Kézápoló és müköröméoltö 32-815-01 E-000781/2014/A001
19-es, Lábápoló 32-815-02 E-000781/2014/A031
Egyéb Ingatlanközvetítő 52-341-02 E-000781/2014/A013

szolgáltatások Társasházkezelő 52-814-01 E-000781/2014/A018
Munkavédelmi technikus 52-862-01 E-000781/2014/A058

22-es, Rendészet,
honvédelem és Tűzvédelmi előadó 52-861-10 E-000781/2014/A057

kőzszolqálat

A Kérelmező vizsqaszervezési jogosultságát a fenti szakképesítésre vonatkozóan a komplex szakmai
vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézményekről a Somogy Megyei Kormányhivatal által
vezetett nyilvántartásba e határozat jogerőre emelkedését követően az SM-06 számon nyilvántartásba
veszem, és gondoskodom annak közzétételéröl.

Jelen határozat a Kérelmező fellebbezési jogáról lemondó írásbeli nyilatkozatára tekintettel a közlés
napján jogerőssé válik.

INDOKOLÁS

A Kapos Bróker Kft. szakmai vizsgák megszervezésének engedélyezése tárgyában 2017. július 27-én
kérelmet nyújtott be a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.
A Kérelmező csatolta a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 29816-6/2014-5541 iktatószámú, 2014. október 3.
napján kelt kiadott döntését a felnőttképzési tevékenység ét engedélyező, valamint a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal engedélyt kiegészítő 0363-5/2015-5541 iktatószámú, 2015.
január 28-án, 03544-6/2015-5541 iktatószámú, 2015. május 7-én kelt határozatát, valamint a Pest
Megyei Kormányhivatal engedélyt kiegészítő PE/SZF/01704-2/2017 iktatószámú, 2017. június 1-én
kelt határozatát.
A kérelemhez csatolt dokumentumok, valamint eljárás során feltárt körülmények alapján
megállapításra került, hogya kérelmezett szakmák esetében a vizsgaszervezési engedély kiadásának
feltételei fennállnak, a Kérelmező rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ezért
SOB/10/119-54/2017. szamu, 2017. szeptember 13. napján kelt·· határozattal szakmai
vizsqaszervezési engedélyt adtunk ki a rendelkező részben szereplő - táblázatban sima betűvel
szedett - szakmák vonatkozásában.

A Kapos Bróker Kft. 2017. november 13-án szakmai vizsgaszervezési engedélyének bövítése céljából
kérelmet nyújtott be a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.
A Kérelmező csatolta a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal engedélyt kiegészítő 0363-
5/2015-5541 iktatószámú, 2015. január 28-á kelt határozatát, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal
engedélyt kiegészítő PE/SZF/01957-7/2017 iktatószámú, 2017. augusztus 8-án kelt, PE/SZF/02926-
2/2017 iktatószámú, 2017. augusztus 31-én kelt, valamint PE/SZF/04013-4/2017 iktatószámú, 2017.
október 25-én kelt határozatait, amelyek alapján megállapítottam, hogya szakmai vizsga
meqszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsqaszervezési tevékenység ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján (a
továbbiakban: Korm. rendelet) a Kérelmező a rendelkező részben rögzített - táblázatban félkövér
betűvel szedett - szakmák tekintetében képzés folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik.

A vizsqaszervezésí tevékenység - jogszabályban meghatározott - feltételeinek vizsgálata érdekében:
1. Kovács András (felnőttképzési szakértői nyilvántartásba vételi száma: F0791) szakmai szakértőt

az SOB/1 0/173-1 0/2017. ügyiratszámú számú végzéssel a munkavédelmi technikus (OKJ
száma: 52-862-01) szakképesítés tekintetében,

2. Köpfier Csaba László (szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe felvétel határozat száma:
NGM/12111-1/2017) szakmai szakértőt az SOB/10/173-11/2017. ügyiratszámú számú végzéssel
az adótanácsadó (OKJ szám: 55-344-01) szakképesítés-ráépülés tekintetében,

3. Kóbor Csaba (komplex szakmai vizsgáztatási tanúsítvány száma: ARSZG/114/2017) szakmai
szakértőt, az SOB/10/173-12/2017. ügyiratszámú számú végzéssel az tűzvédelmi előadó (OKJ
szám: 52-861-10) szakképesítés tekintetében,

4. Holló Tamásné (szakmai vizsgáztatási névjegyzékbe vételi száma: 208/2016) szakmai szakértőt
az SOB/10/173-13/2017. ügyiratszámú számú végzéssel a fogadós (OKJ száma: 34-811-06), a
vendéqlátásszervezö (OKJ száma: 54-811-01) szakképesítések, valamint a vendéglátó
üzletvezető (OKJ száma: 35-811-01) szakképesítés-ráépülés tekintetében, továbbá

Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: (82) 502 640 E-maii: hatosag@somogy.gov.hu
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5. Sütő Éva (szakmai vizsgaelnőki azonosító száma: VEP/64413) szakmai szakértőt az
SOB/10/173-14/2017. ügyiratszámú számú végzéssel a gyógynővény eladó (OKJ száma: 35-
341-02) szakképesítés-ráépülés tekintetében,

szakértőként rendeltem ki.

A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportba tartozó három szakképesítés gyakorlati
vizsgahelyszíneként (Európa Séf Akadémia Kft., 1143 Budapest, Gizella út 36.) a főváros került
megjelölésre, így a megjelölt helyszínen szemle lefolytatása érdekében SOB/10/173-17/2017. számú
végzéssel belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordultunk Budapest Főváros Kormányhivatala felé.
A gyógynövény eladó szakképesítés ráépülés gyakorlati vizsgahelyszíneként (3. sz. UNIVER ABC,
6000 Kecskemét, Dobó krt. 1.) Kecskemét került megjelölésre, így a megjelölt helyszíneken szemle
lefolytatása érdekében SOB/10/173-18/2017. számú végzéssel belföldi jogsegély iránti megkereséssel
fordultunk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felé.

A kérelmezett szakképesítések és szakképesítés-ráépülések tervezett írásbeli, szóbeli, valamint - a
fenti szakképesítések kivételével - gyakorlati vizsgahelyszínén (Vállalkozók Háza Inkubátorház, 7400
Kaposvár, Cukorgyár köz 8.) SOB/10/173-24/2017. iktatószámú végzéssel szemle lefolytatását
rendeltük el, melyet 2017. december 4. és 7. napján tartottuk meg.

Budapest Főváros Kormányhivatala és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2017. december 6-án
helyszíni szemléket tartott a megjelölt helyszíneken a kirendelt szakértők részvételével, amely
szemlékről a jegyzőkönyveket megküldték.

Kovács András szakértö SOB/10/173-38/2017. számon iktatott szakértöi véleménye a munkavédelmi
technikus szakképesítés vizsgaszervezése ügyében az alábbiakat tartalmazza:

"A kérelmező a 27/2012. (VII1.27.) NGM rendelet 2. mellékletének 151. sorszámú szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékb.en szereplő eszközöket a
helyszínen maradéktalanul a kérelem ben megjelölt számban bemutatta. Az eszközöket a
vizsgaszervező a vizsgák során bérleti szerződéssel biztosítja, az erre vonatkozó eredeti bérleti
szerződéseket és együttműködési megállapodásokat a helyszínen megtekintettem, azokat
jogszerűnek találtam.
A 111/2010. (IV. 9.) Korm. r. 1. melléklet 1. pontja alapján az ügyfélszolgálati iroda az előírások szerint
működik.
Az írásbeli és szóbeli vizsgarészhez megjelölt termek száma és befogadóképessége és komfort
fokozata megfelel a 111/2010. (IV. 9.) Korm. r. 1. melléklet 2. pont és 315/2013. (VIII. 28.)
Kormányrendelet 8. §-ban előírtaknak
A személyi feltételek vizsgálata során megállapítom, hogya kérelem ben megadott személyek
végzettsége megfelel az előírásoknak, végzettségeiknek hiteles másolatát a helyszíni szemle során
megtekintettem .
Összegzés:
A fent említett vizsgálati eredmények figyelembe vételével a Kapos Bróker Kft. szakmai
vizsgaszervezési engedélyének bövítését a 19-es, Egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozó 52-
862-01 OKJ számú Munkavédelmi technikus szakképesítés vonatkozásában engedélyezésre
javaslom."

Köpfier Csaba László szakértő SOB/10/173-37/2017. számon iktatott szakértői véleménye az
adótanácsadó szakképesítés vizsgaszervezése ügyében az alábbiakat tartalmazza:

"A helyszíni szemlét megelőzően az alábbiak voltak megállapíthatóak a rendelkezésemre bocsátott
dokumentumokból:

• Az iratanyag tételes átvizsgálása során megállapíthatóvá vált, hogya vállalkozás rendelkezik
a vizsgáztatás során felmerülő szükséges adatvédelmi szabályzattal.

• Rendelkezik a szükséges ügyirat kezelési szabályzattal.
• Rendelkezik vizsgaszervezői, jegyzöi képzettséggel bíró alkalmazottakkal.
• Rendelkezik a komplex vizsgáztatásra vonatkozó lebonyolítási renddel.
• Biztosítottak a vizsgáztatás során felmerülö személyi feltételek, mind a felügyelet, mind a

kérdezöi feladatokat ellátó személy vonatkozásában, mind a folyos6i felügyelet, valamint a
terem felügyelet vonatkozásában.

Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: (82) 502 640 E-maii: hatosag@somogy.gov.hu
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• Az adótanácsadó szakterület vonatkozásában [ ... l adótanácsadói végzettséggel bíró személy
fogja végezni a rábízott feladatot.

Az első helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogyakérelemben szereplő termek a helyszínen
rendelkezésre állnak, azokban szükséges létszám elhelyezhető. Ezen alkalommal a kérelmező nem
tett eleget a vizsgák megkezdéséhez, valamint azok zavartalan lebonyolításához szükséges létszámú,
műkődőképes számítógépes park üzem közbeni bemutatásának, valamint a vizsgákon felmerülő
rendszergazda jelenlété nem biztosította. (Helyszíni szemle jegyzőkönyv 2017.12.04.)
A 2017.12.07-i megismételt helyszíni szemlére már mindkét korábbi hiányosságát pótolta, vagyis
bemutatta a szükséges számítógépes parkot működés közben, illetve a rendszer felügyeletet biztosító
személy is a helyszínen tartózkodott. (Helyszíni jegyzőkönyv 2017.12.07.)
Összegzés képpen megállapítható, hogya Kapos Bróker Kft. teljesítette az adótanácsadói
vizsgáztatásra vonatkozó kötelmeket, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak."

Kóbor Csaba szakértő SOB/1 0/173-36/2017. számon iktatott szakértői véleménye a tűzvédelmi
előadó szakképesítés vizsgaszervezése ügyében az alábbiakat tartalmazza:

,,2017. 12. 07-én 900 órakor helyszíni szemlét tartottam a Kapos Bróker Kft. által benyújtott
Kérelemben megjelölt helyszínen.
A helyszíni szemle során megállapítottam, hogyakérelemben megjelölt személyi és tárgyi feltételek
az alábbiak szerint állnak rendelkezésre. A gyakorlati és szóbeli vizsgarészhez megjelölt termek
száma és befogadóképessége megfelel a jogszabályban előírtaknak. (111/2010. (IV. 9.) Korm. r. 1.
melléklet 2. pont és 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet 8. §.) 4 db teremmel rendelkeznek, melyek
37, 44, 61 illetve 74 m2 alapterületűek, és 25, 30, 40 illetve 50 fő befogadására alkalmasak, ezek
alapján a vizsgák a megjelölt létszámmal lebonyolíthatók.
A tűzvédelmi előadó képzéshez szükséges eszközök és felszerelések a Kérelemben megjelöltek
szerint, az előírásnak megfelelnek és rendelkezésre állnak. Az eszközök bérlemények, azok nem a
Kft. saját tulajdonát képezik. Ennek jogszerű használatát Együttműködési keretmegállapodással
igazolták.
A helyszíni vizsgálat során a vizsgált szakképesítés esetében megállapítom, hogyaKérelemben
illetve a szakmai és vizsgakövetelményekben megjelölt eszközökkel ténylegesen rendelkeznek.
Hiányokat, eltéréseket nem tapasztaltam.
Személyi feltételek tekintetében megállapítom, hogyaKérelemben megjelölt személy - Hochrein
Balázs - végzettsége tekintetében (Műszaki szakoktató - Tűzvédelmi szakirány) a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. §, a 66. § és a 3. számú mellékletben foglaltak,
valamint az adott szakmák központi programjában leírtaknak megfelelően a megjelölt feladatok
elvégzésére alkalmas. Végzettségét a helyszíni vizsgálat során a Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar - Műszaki szakoktató - Tűzvédelmi szakirányán szerzett PT I 000163 29/2007
számú oklevél bemutatásával igazolta.
Fentiek alapján megállapítom, hogya Kapos Bróker Kft. a Tűzvédelmi előadó szakképesítés szakmai
vizsgáinak megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges, a Kérelemben megjelölt eszközökkel,
felszerelésekkel és személyi feltételekkel rendelkezik. A helyszíni szemle során hiányosságokat nem
találtam.
A szóbeli és gyakorlati vizsgák a kérelemben megjelölt létszámokkal a jogszabályi előírások szerint
lebonyolíthatóak, ezért az engedély megadását javaslom."

Holló Tamásné szakértő SOB/1 0/173-39/2017. számon iktatott szakértői véleménye a fogadós és a
vendéglátásszervező szakképesítések, valamint a vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés
vizsgaszervezése ügyében az alábbiakat tartalmazza:

"Az engedélyezési eljárásban a szakmai vizsgaszervezési tevékenység végzéséhez szükséges, a
Korm. rendelet 1. szárnú mellékletében meghatározott feltételeknek való megfelelést, valamint a
felsorolt szakképesítésekre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott speciális
szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek való megfelelés vizsgálata.
Az előzetes vizsgálat során az intézmény dokumentumait, az engedély alapjául szolgáló általános és
speciálls szakmai feltételek meglétét ellenőriztem.
A helyszíni szemlék során a tanügyi és vizsgadokumentumok kezelését, irattározását, az általános és
speciálls tárgyi feltételek meglétét (képzésenként 1 .sz. segédlet), a személyi feltételeknek való
megfelelést (képzésenként a 2.sz. melléklet), az ide tartozó eredeti dokumentumok ill. azok hitelesített
másolatának meglétét, az általános és speciális feltételek biztosítását és fennállását, valamint a
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315/2013.Korm. rendeletben meghatározott komplex vizsgaszervezéssel összefüggő kötelezettségek
jogszabályi megfelelését vizsgáltam .
Megállapítások:

1. Az írásbeli és szóbeli vizsgák lebonyolításához szükséges dokumentumok, a személyi és tárgyi
feltételek biztosítottak.

2. A gyakorlati vizsgák megszervezéséhez a helyszíni vizsgálat során a
Fogadós szakképesítés esetében a keret megállapodás (a vasalás kellékei kivételével)
tartalmazza az előirt eszközöket.
A helyszíni szemle során felvett jegyzőkönyv 3. oldalán a **-gal jelölt eszközöket (a vasalás
kellékei) a Kapos Bróker KFT saját eszközei ből bemutatta. Ezeket az eszközöket a jelen lévő
meghatalmazott szóbeli és itt mellékelt írásbeli nyilatkozata alapján a szakvizsgán is
rendelkezésre bocsátja.
A jegyzőkönyv 3. oldalán*-gal jelölt eszközök a helyszínen nem voltak megtekinthetőek, a
helyszíni szemlét követő 3 napon belül megerősítő nyilatkozatot nyújtott be a Kapos Bróker Kft.,
mely szerint a megjelölt tárgyak a tényleges szakvizsga idején a gyakorlati helyszínen
rendelkezésre állnak.
Vendéglátás szervező szakképesítés esetében a keret megállapodás tartalmazza az előírt
eszközöket. A ***-gal jelölt eszköz a helyszínen nem volt megtekinthető. Ezért a helyszíni szemlét
követő 3 napon belül megerősítő nyilatkozatot nyújtott be a Kapos Bróker Kft., mely szerint a
megjelölt tárgyak a tényleges szakvizsga idején a gyakorlati helyszínen rendelkezésre állnak.
Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés ráépülés esetében a keret megállapodás tartalmazza a
felsorolt és előírt eszközöket.

3. A képzésenként csatolt 1. számú és 2. számú segédletek szerint, valamint a helyszíneken
készített jegyzőkönyvben foglaltak alapján kizáro okot nem állapítottam meg.

4. A vizsgálat alapján a Kapos Bróker Kft által a
34-811-06 OKJ számú Fogadós szakképesítés
54-811-01 OKJ számú Vendéglátásszervező szakképesítés
35-811-02 OKJ számú Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés ráépülés

szakmai vizsga szervezésére irányuló kéreimét
ELFOGADÁSRA JAVASLOM"

A szakértők akirendelő végzésekben foglaltaknak megfelelően jártak el, a szakvélemények
tartalmazzák a kérelem elbírálásához szükséges tényeket.
Megállapítom, hogya Kérelmező az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat,
valamint az eljárás során felmerült egyéb költségeket - melyek teljesítéséről külön végzésben
rendelkeztem - teljes összegben megfizette.

Fentiek alapján megállapítom, hogya kérelmezett szakképesítések, és szakképesítés
ráépülések esetében az engedély kiadásának feltételei fennállnak, a Kérelmező rendelkezik a
vizsgaszervezési jogosultsághoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint döntöttem.

Felhívom a figyelmet arra, hogya Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint: "A nyilvántartásba vett
intézmény a nyilvántartásban szereplő adatainak változását annak bekövetkezésétől számított
kilencven napon belül bejelenti a kormányhivatalnak. A megváltozott adatok bejelentéséig a
nyilvántartásba vett intézmény szakmai vizsgát nem szervezhet."

Felhívom továbbá a Kérelmező figyeimét arra, hogy a szakmai vizsgát szervező intézmények
vizsgaszervezési tevékenységét a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 18. §-ában, a Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak alapján a szakmai vizsga helyszíne szerint
illetékes kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Amennyiben az illetékes kormányhivatal az ellenőrzés során szabálytalanságot tár fel, az Szt. 17. §
(2) bekezdés, és 19. § (1) bekezdésében meghatározottjogkövetkezményeket alkalmazza.

Hatáskörömet a Szt. 12. § (2) bek. a) pontja, 18. §-a, és a Korm. rendelet 2. § (4) bek., 3. § (1)
bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
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A határozat jogerőre emelkedéséről a Ket. 73/A. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Ket. 73/A. § (2)
bekezdés a) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A határozatról értesül:
Elosztó szerint

Kaposvár, 2017. december 20. "~,,-::~~,
'''' c. '1/...-,\ •• "'" ./~~, dr. Ne ~~menyl Zsolt

:~i<ormá1íymegbízoÍt liT'ejvében és megbízásából
:; - ~ \ 
~ ~ -~' ,I 
J. ~~ , . ·~71'. .. 

Kasz$lsne Szalal lara
I~s.~fályvezető-helyettes
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