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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Vas Megyei Független Vizsgaközpont 

Szakértői névjegyzékébe történő jelentkezéshez 
 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 260. § (1) 

értelmében „a szakmai vizsga a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott a) számítógép 

alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből (a továbbiakban: interaktív vizsgatevékenység) és b) 

projektfeladat megvalósításából áll”. A Vas Megyei Független Vizsgaközpont több szakma, 

szakképesítés tekintetében kívánja kialakítani Szakértői névjegyzékét azzal a céllal, hogy a szakmai és 

a képesítő vizsgákhoz projektfeladatokat, illetve a képesítő vizsgákhoz írásbeli feladatsorokat 

készítsenek.  

 

A Szakértői névjegyzékbe kerüléshez az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni: 

• projektfeladatot készítő szakértő, 

• projektfeladatot bíráló szakértő, 

• írásbeli feladatot készítő szakértő, 

• írásbeli feladatot bíráló szakértő. 

 
Projekt- és/vagy írásbeli feladatot készítő, bíráló szakértői tevékenység tartalma: 

• feladatkészítő bizottságban való közreműködés workshop(ok)/megbeszélés(ek) keretében, 

• projekt- és/vagy írásbeli feladat, értékelési útmutató, értékelőlap kidolgozása, 

• elkészült feladatok és segédanyagok véleményezése, 

• szükséges módosítások/javítások elvégzése 

• ellenőrzés és véglegesítés 

A pályázaton történő részvétel feltételei: 

Pályázatot az nyújthat be, aki: 

1. A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés tekintetében felsőfokú szakmai végzettséggel 

rendelkezik vagy legalább öt éves szakmában eltöltött szakmai tapasztalattal rendelkezik  

2. Legalább 3 év oktatási és/vagy vizsgáztatási tapasztalattal rendelkezik. 

3. A felkérés időpontjában oktat vagy szakmájában aktívan dolgozik. 

4. Büntetlen előéletű és nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

5. Hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett kezeléséhez. 

 

Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat előnyt jelent, de hiánya nem 

kizáró ok. 
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A Szakértői névjegyzékbe kerülés után a konkrét feladatra történő megbízás további feltételei: 

• A Szakértői névjegyzékben szereplő személyeknek a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, 

de legkésőbb az első megbízást megelőzően, - később legalább 3 évente, illetve 

jogszabályváltozáskor minden esetben - a szakértői feladatokkal kapcsolatos ismeretátadó, 

ismeretmegújító képzésen kell részt venniük. 

• A Vas Megyei Független Vizsgaközpont szabályzataiban rögzített nyilatkozatokat alá kell 

írniuk. 

 
A pályázat benyújtásának menete 

 
A pályázati dokumentációt, a Felhívás mellékleteként megtalálható Regisztrációs lappal együtt 

elektronikusan, egyetlen PDF dokumentumba szkennelve a vizsgakozpont@vmszc.hu e-mail címre kell 

elküldeni. Az elektronikus levél tárgyában kérjük megjelölni „Szakértői névjegyzék – pályázat”. 

 
A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei : 
 

• kitöltött és aláírt Regisztrációs lap 

• szakmai önéletrajz 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 

• 1. számú melléklet (megpályázott szakmák és szakképesítések) kitöltve, aláírva 

 
Amennyiben másik pályázati felhívásra már korábban benyújtotta a fent felsorolt kötelező mellékleteket, 

úgy azt nem szükséges újra elküldeni, csak a kiegészített 1. számú mellékletet. Kérjük, ebben az esetben 

az e-mail törzsszövegében szíveskedjen erre hivatkozni.  

 

A pályázatok benyújtása folyamatos.  

 

Az elbírás eredményéről a jelentkező a Regisztrációs lapon megadott e-mail címre kap értesítést. 

 

 
Szombathely, 2021. október 20. 

 

 

 

 Hanyeczné Soós Krisztina 

 vizsgaközpont vezető 
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