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H A T Á R O Z A T  

Az Országos Felnőttképzési Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, 

Mohács utca 8/B 4/5. - a továbbiakban: Kérelmező) Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályához a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedélyezés 

tárgyában benyújtott kérelmének 

h e l y t  a d o k .  

Az alábbi szakképesítések vonatkozásában Magyarország területére kiterjedően, visszavonásig a 

szakmai vizsga szervezésére az engedélyt megadom: 

ssz. szakmacsoport 
szakképesítés 

OKJ száma 
szakképesítés megnevezése 

1. 1. Egészségügy 54 720 03 
Gyógyszertári asszisztens 

szakképesítés 

2. 2. Szociális szolgáltatások 34 762 01 
Szociális gondozó és ápoló 

szakképesítés 

3. 6. Elektrotechnika-elektronika 34 522 04 
Villanyszerelő 

szakképesítés 

4. 16. Ügyvitel 54 346 03 
Irodai titkár 

szakképesítés 

5. 18. Vendéglátás-turisztika 34 811 06 
Fogadós 

szakképesítés 

6. 18. Vendéglátás-turisztika 35 811 02 
Vendéglátó-üzletvezető 

szakképesítés-ráépülés 

7. 18. Vendéglátás-turisztika 35 811 03 
Diétás szakács 

szakképesítés-ráépülés 

8. 18. Vendéglátás-turisztika 52 811 01 
Élelmezésvezető 

szakképesítés 

9. 19. Egyéb szolgáltatások 32 815 01 
Kézápoló és műkörömépítő 

szakképesítés 

10. 19. Egyéb szolgáltatások 32 815 02 
Lábápoló 

szakképesítés 



 

 

11. 19. Egyéb szolgáltatások 32 853 03 
Tisztítás-technológiai szakmunkás 

szakképesítés 

12. 
22. Rendészet, honvédelem és 

közszolgálat 
52 861 10 

Tűzvédelmi előadó 

szakképesítés 

13. 
22. Rendészet, honvédelem és 

közszolgálat 
53 861 10 

Tűzvédelmi főelőadó 

szakképesítés-ráépülés 

A Kérelmező vizsgaszervezési jogosultságát a fent nevezett szakképesítésre vonatkozóan 

BFKH-359/2018. lajstromszámon nyilvántartásba veszem, és gondoskodom közzétételéről. 

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a szakképzésért felelős miniszterhez címzett, de 

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályához 

benyújtott fellebbezéssel élhet. 

A fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 5.000,- Ft. 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját, mely 26.200,- Ft, azaz huszonhatezer kettőszáz forint, a 

jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési 

számlára történő készpénzbefizetéssel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatási számlájára 

köteles megfizetni. 

A fellebbezéshez mellékelni kell a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

INDOKOLÁS 

Az Országos Felnőttképzési Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, 

Mohács utca 8/B 4/5. - a továbbiakban: Kérelmező) 2018. szeptember 7. napján szakmai vizsga 

szervezésének engedélyeztetése iránti kérelmet nyújtott be Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályához (a továbbiakban: Köznevelési Osztály). 

A Köznevelési Osztály a megalapozott döntéshozatalhoz az alábbi bizonyítékokat vizsgálta meg: az előírt 

eszközök és felszerelések, valamint a személyi feltételek számbavételét tartalmazó segédletekkel kibővített 

szakértői véleményeket, a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a 

vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdésében előírt, a Kérelmező által rendelkezésre 

bocsátott dokumentumokat. 

Fentiek vizsgálati eredményét összegezve a Köznevelési Osztály 7 fő szakértő bevonásával megállapította, 

hogy az engedély kiadásához rendelt feltételek fennállnak. Megállapítást nyert, hogy a Kérelmező 

rendelkezik az 1. Egészségügy szakmacsoportba tartozó Gyógyszertári asszisztens (OKJ száma: 54 720 

03) szakképesítés, a 2. Szociális ágazatok szakmacsoportba tartozó Szociális gondozó és ápoló (OKJ 

száma: 34 762 01) szakképesítés, a 6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó Villanyszerelő 

(OKJ száma: 34 522 04) szakképesítés, a 16. Ügyvitel szakmacsoportba tartozó Irodai titkár (OKJ száma: 

54 346 03) szakképesítés, a 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó Fogadós (OKJ száma: 34 

811 06), Élelmezésvezető (OKJ száma: 52 811 01) szakképesítések, Vendéglátás-üzletvezető (OKJ száma: 

35 811 02), Diétás szakács (OKJ száma: 35 811 03) szakképesítés-ráépülések, a 19. Egyéb szolgáltatások 

szakmacsoportba tartozó Kézápoló és műkörömépítő (OKJ száma: 32 815 01), Lábápoló (OKJ száma: 32 

815 02), Tisztítás-technológiai szakmunkás (OKJ száma: 32 853 03) szakképesítések, a 22. Rendészet, 

honvédelem és közszolgálat szakmacsoportba tartozó Tűzvédelmi előadó (OKJ száma: 52 861 10) 

szakképesítés, Tűzvédelmi főelőadó (OKJ száma: 53 861 10) szakképesítés-ráépülés esetében a 

vizsgaszervezési jogosultsághoz szükséges feltételekkel, ezért a rendelkező részben leírtak szerint 

határoztam. 



 

 

Az eljárás során figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 50. §-a alapján előírt ügyintézési határidőt. 

Megállapítom továbbá, hogy a Kérelmező az engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésével 

(bővítéssel) élt, és az ennek megfelelő igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét, valamint a szakértői díj 

teljes összegét hiánytalanul megfizette. 

Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a Köznevelési Osztály a szakmai vizsgát szervező intézmények 

vizsgaszervezési tevékenységét a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

18. § (3) bekezdésében, a Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak alapján hatósági ellenőrzés keretében 

vizsgálja. 

Amennyiben a Köznevelési Osztály az ellenőrzés során szabálytalanságot tár fel, az Szt. 19 - 20. §-ában 

meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. 

Döntésemet az Szt. 12. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében 

foglalt jogkörömben eljárva hoztam. 

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdése és a 118. § biztosítja. 

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díját a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély 

megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének 

szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet 3. §-a alapján határoztam meg. 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

- A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontja, 18. § (3) bekezdése, 19 

- 20. §-ai; 

- A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §, 6. §; 

- A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM 

rendelet 3. §; 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 113. § (1) bekezdése, 118. §; 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése. 

Budapest, elektronikus időbélyeg szerint 

 

dr. Nagy Júlia 
V. kerületi hivatalvezető megbízásából: 

 
dr. Stéhli Róbert 

osztályvezető 
Melléklet: - 

 

Értesülnek: 
1. Országos Felnőttképzési Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest, Mohács utca 8/B 4./5.) – 

elektronikus úton 
2. Irattár 

 

A határozatot véglegessé válása esetén kapják: 
1. Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) – elektronikus úton 
2. Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) – elektronikus úton 
3. Belügyminisztérium Személyügyi Főosztály (1051 Budapest, József Attila utca 2-4.) – elektronikus úton 
4. Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) – elektronikus úton 
5. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) – elektronikus úton 
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