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a) Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény  
b) A munkavédelemr�l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 
c) A fogyasztóvédelemr�l szóló 1997. évi CLV. törvény  
 

 
1 A vizsgahelyiségben a vizsgázókon (minimum 2 f�, maximum 4 f�), a 

vizsgaadminisztrátoron és a vizsgáztatón kívül más nem tartózkodhat. 
 
2 A vizsgahelyszín elhagyásakor az elektromos berendezéseket a konnektorból való 

kihúzással áramtalanítani kell, a világítást le kell kapcsolni. Az áramtalanítás a 
vizsgahelyszín fenntartójának, vagy az általa kirendelt munkatársnak a feladata, a 
vizsgázó vagy a vizsgáztató ezt nem végezheti. 

 
3 Az épületben és az udvar teljes területén tilos a dohányzás és nyílt láng használata. 

Dohányozni az udvari bejárattól 5 méterre és közelben kijelölt helyen lehet. 
 
4 A terem áramforrásait és elektromos eszközeit az vizsgáztatók és a vizsgázók csak a 

vizsgáztatással kapcsolatban használhatják. 
 
5 Tilos a vizsgahelyiségben, várakozó helyiségben és a mosdókban – a takarításhoz 

szükséges eszközök kivételével – vegyszert, marószereket, üzemanyagot és egyéb 
veszélyes anyagot bevinni vagy ott tárolni. 

 
6 T�z esetén a teremben elhelyezett poroltó készüléket kell használni. A teremben 

tartózkodók kimenekítése az adminisztrátor vezetésével történik. (T�z esetén tilos az 
elektromos felvonó, vagy a lift használata.) Az emeleti szintekr�l csak lépcs�n a zöld 
piktogramoknak megfelel�en lehet az épületet elhagyni. A T�zoltóság értesítése 105-ös 
telefonszámon történik, mely a vizsgaadminisztrátor feladata. 

 
7 A vizsgáztatás során használt szúró-vágó eszközöket a vizsgázók csak a vizsgáztató 

engedélyével és felügyelete mellett, rendeltetésszer�en használhatják. 
 
8 Amennyiben a vizsga ideje alatt baleset, rosszullét történik a sérült ellátásához a 

helyszínen lév� els�segély ládák tartalmát kell használni, az els�segélynyújtóknak az 
ellátás során gumikeszty�t kell viselni. A Ment�k értesítése a 104 –es számon történik, 
mely a vizsgaadminisztrátor feladata. 

 
9 A vizsgáztatás ideje alatt a terem szell�ztetéséhez ablakot lehet nyitni, melyet a bejárati 

ajtóval együtt be kell zárni terem elhagyásakor. Ez a vizsgáztatási helyszín 
fenntartójának, saját vizsgahelyszín esetén a vizsgaadminisztrátor feladata. 
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10 A teremr�l, a vizsgázókról, a vizsgáztatókról és a vizsgaadminisztrátorokról, valamint a 

vizsgákról a vizsgán résztvev�k, illetve kísér�ik fotót, videót és hangfelvételt nem 
készíthetnek. A felvételek készítéséhez az azokon szerepl�k el�zetes, írásos engedélye 
szükséges. Ennek be nem tartása polgári peres vagy büntet�jogi eljárást von maga 
után. 

 
11 Az épületben �rizetlenül hagyott személyes tárgyakért a vizsgaadminisztrátor, a 

vizsgáztató és vizsgaszervez� intézmény felel�sséget nem vállal. 
 
12 A vizsga részvev�inek a berendezési tárgyak és oktatási eszközök nem 

rendeltetésszer� használatából okozott károkat meg kell téríteni.  
 
13 A vizsgázók észrevételt fogalmazhatnak meg írásban vizsgáztatással kapcsolatban, 

melyet a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete részére kell megküldeni, az 
alábbi elérhet�ségek egyikére: 
 

• posta: �����������	
���	��������������������������������������	�������	��������
• email: megyeititkarsag@mvkzala.hu   

 

A vizsgáztatás tevékenységével kapcsolatban felügyeleti és ellen�rzési jogkörrel a 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete megyei igazgatója, megyei 
vizsgaszervez�-koordinátora, valamint a megyei szakmai megbízott rendelkezik.  

 
 
 
 

 


