
3. számú melléklet 

Adatlap a tárgyi feltételek előzetes felméréséhez 
/A kitöltésnél a megfelelő helyre tegyen X-et, számot, vagy írjon rövid szöveges választ./ 

 

1. Rendelkezik-e olyan ügyfélszolgálati irodával, amely a vizsgák előkészítésében és 

lebonyolításában is illetékes és segítséget tud nyújtani? 

igen nem 

  

1.1 Az ügyfélszolgálat iroda adatai: 

- címe: 

 

- telefonszáma: 

 

- rendelkezik-e számítógéppel és internet-kapcsolattal 

igen nem 

  

1.2 Adja meg az ügyfélszolgálat nyitva tartásának gyakoriságát (munkanapok) és 

időtartamát (óra): 

 

 

2.  Az írásbeli vizsgák helyszínére vonatkozó adatok: 

/Ha több vizsgahelyszínt jelölt meg, akkor mindegyikre vonatkozóan ki kell tölteni, azaz a 2.1 és 2.2 pont 

másolással ismételhető./ 

2.1 A vizsgahely címe: 

 

 

2.2 Az írásbeli vizsgához szükséges termek megjelölése (számozás), alapterülete (m2) és - szakhatósági 

vagy használatbavételi engedély szerinti – befogadóképessége (fő): 

terem 

száma 
m2 fő 

   

   

(A sorok a termek számának megfelelően bővíthetők!) 

3.  Az interaktív vizsgák helyszínére vonatkozó adatok: 

/Ha több vizsgahelyszínt jelölt meg, akkor mindegyikre vonatkozóan ki kell tölteni, azaz a 3.1 és 3.2 pont 

másolással ismételhető./ 

3.1 A vizsgahely címe: 

 

 



3.2 Az interaktív vizsgához szükséges termek megjelölése (számozás), alapterülete (m2) és - szakhatósági 

vagy használatbavételi engedély szerinti – befogadóképessége (fő): 

terem 

száma 
m2 fő 

   

   

(A sorok a termek számának megfelelően bővíthetők!) 

4. A szóbeli vizsgák helyszínére vonatkozó adatok: 

/Ha több vizsgahelyszínt jelölt meg, akkor mindegyikre vonatkozóan ki kell tölteni, azaz a 4.1 és 4.2 pont 

másolással ismételhető./ 

4.1 A vizsgahely címe: 

 

 

4.2 A szóbeli vizsgához szükséges termek megjelölése (számozás), alapterülete (m2) és - szakhatósági vagy 

használatbavételi engedély szerinti – befogadóképessége (fő): 

terem 

száma 
m2 fő 

   

   

(A sorok a termek számának megfelelően bővíthetők!) 

5. A gyakorlati vizsgák helyszínére vonatkozó adatok: 

/Ha több vizsgahelyszínt jelölt meg, akkor mindegyikre vonatkozóan ki kell tölteni, azaz a 4.1 és 4.2 pont 

másolással ismételhető./ 

5.1 A vizsgahely címe: 

 

 

5.2 A gyakorlati vizsgához szükséges termek (műhely, üzlet, stb.) megjelölése (számozás), alapterülete 

(m2) és - szakhatósági vagy használatbavételi engedély szerinti – befogadóképessége (fő): 

terem 

száma 
m2 fő 

   

   

(A sorok a termek számának megfelelően bővíthetők!) 



6. Szakképesítések 

 

Szakképesítés kimenetek (szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés ráépülés) 

azonosító száma és megnevezése, valamint az ezekhez tartozó követelménymodulok 

azonosítója és megnevezése: 

 
A ……………………………. azonosító számú, ………………. megnevezésű (szakképesítés, 

részszakképesítés, szakképesítés ráépülés) szakmai 

követelménymoduljainak 
 

azonosítója 
 

megnevezése 
 

  

  

  

  

A ……………………………. azonosító számú, ………………. megnevezésű (szakképesítés, 

részszakképesítés, szakképesítés ráépülés) szakmai 

követelménymoduljainak 
 

azonosítója 
 

megnevezése 
 

  

  

  

  

A ……………………………. azonosító számú, ………………. megnevezésű (szakképesítés, 

részszakképesítés, szakképesítés ráépülés) szakmai 

követelménymoduljainak 
 

azonosítója 
 

megnevezése 
 

  

  

  

  

A ……………………………. azonosító számú, ………………. megnevezésű (szakképesítés, 

részszakképesítés, szakképesítés ráépülés) szakmai 

követelménymoduljainak 
 

azonosítója 
 

megnevezése 
 

  

  

  

  

  
(A sorok száma a képesítések számának megfelelően bővíthetők.!) 

 



7. Töltse ki a fenti követelménymodulokra vonatkozóan az alábbi táblázatot.  
 

(Az eszközökkel kapcsolatban az adott képesítés szakmai és vizsgakövetelményeit és a feltételek 

tényleges rendelkezésre állását egyaránt figyelembe kell venni. A táblázat *-al jelölt oszlopait csak a 

gyakorlati vagy interaktív vizsgarészekre vonatkozóan szükséges kitölteni. Alkalmazott rövidítések: 

I = írásbeli, Gy = gyakorlati, Int = interaktív, Sz = szóbeli) 
 

követelménymodul 
vizsga jellege 

(X) 
időtartam 

vizsgázók 

várható 

maximális 

létszáma* 

Az adott vizsgarészhez, 

követelménymodulhoz 

rendelkezésre álló eszközök 

megnevezése 

Mennyi-

ség 

Tulajdon 

(X) 

azonosító név I GY Int Sz /perc /fő 
(Szöveges válasz: 

1 eszköz 1 sorba kerüljön) 
/db. saját 

nem 
saját* 

            

            

            

            

            

            

            

            

* Szöveges megjegyzés a fenti szakmára vonatkozóan feltüntetett adatokhoz:  

(pl.: A nem saját tulajdonú eszköz esetében a használati jogosultság módja.) 

 ......................................................................................................................................................  

Kérelméhez csatolja – nem saját tulajdonú termekre, berendezésekre, eszközökre vonatkozóan 

– a használatbavétel jogosultságát alátámasztó okirat(ok) hiteles vagy hitelesített példányát 

(ld. Kérelem nyomtatvány 10. sz. csatolt dokumentuma) 
 


