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Projekt megnevezése: Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása 

A projekt a Helyreállítási és Ellenállási Terv keretén belül a „B – Magasan képzett, versenyképes 
munkaerő” c. komponenshez tartozik. 

Projekt azonosítószáma: RRF-2.2.3-2021 

Megítélt támogatás: 12 milliárd Ft 

Megítélt előleg: 1.070.992.009 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 

Megvalósítás időtartama: 2021.09.15.-2025. IV. negyedév 

Projekt státusza: Előkészítési szakasz 

Kedvezményezett neve: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A projekt tartalma: 

A 2019. évi LXXX. szakképzési törvény előírásait figyelembe véve azokhoz a szakmákhoz és 
szakképesítésekhez, amelyekhez nem áll rendelkezésre a vizsgáztatást lefolytató akkreditált vizsgaközpont, a 
vizsgáztatási feladatok ellátására egy központi államigazgatási szerv, az IKK Innovatív Képzéstámogató 
Központ Zrt. (továbbiakban: IKK) került kijelölésre. E feladat megvalósítása érdekében került tervezésre az 
Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása. 
 
A tervezett projekt keretében, a törvényi kijelölés alapján, az IKK Zrt. bázisán létrehozásra kerül egy országosan 
elérhető, központi, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt vizsgaközpont hálózat, amely a színvonalas szakmai 
és képesítő vizsgáztatás alapfeltételeit teremti meg. A vizsgaközpont hálózat központi épületének, 
infrastruktúrájának, eszköz- és felszerelés parkjának biztosítása a beruházás része. 
 
A tevékenység keretében valósul meg a vizsgaközpont hálózat központi épületének megvásárlása, majd az 
épület felújítása, átalakítása és korszerűsítése történik meg. A tevékenység már a projektelőkészítés 
időszakban megkezdődik az RFF-2.0.0 projektindító támogatás terhére.  
 
Az eszközbeszerzés keretében kerül sor a színvonalas vizsgáztatási eljárás biztosításához szükséges bútorok, 
műhelyberendezések, gépek stb. megvásárlására. A beszerzendő eszközök, berendezések listája a hálózathoz 
tartozó – és egyben a fejlesztésbe bevont – szakképzési centrumok igényfelmérései alapján kerül 
összeállításra. 
 
A projekt a vizsgaközpont vizsgabiztosai számára egy központi vizsgafeladat adatbank létrehozásával és ezek 
használatához kapcsolódó e-learning tananyagok fejlesztésével és alkalmazásával, valamint az egyedi, 
speciális vizsgáztatási feltételek kialakításával és az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat 
létrehozásával hozzájárul az élethosszig tartó tanulás támogatásához, a munkaerőpiaci igényekhez való 
rugalmas alkalmazkodás támogatásához, a járvány utáni gazdasági fellendülés támogatásához.  
 
A végrehajtás költségigénye 12 Mrd Ft, amelyből a Helyreállítási és Ellenállási Terv terhére elszámolt költség 
9,93 Mrd Ft. A beruházás 2025 negyedik negyedév végéig megvalósul. 


