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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Vas Megyei Független Vizsgaközpont 

Vizsgáztatói névjegyzékébe történő jelentkezéshez 
 

A 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvény 14 §-a (továbbiakban Szkt.) értelmében a „szakma 

megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 

szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti 

akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet”. A Vas 

Megyei Független Vizsgaközpont az 1. számú mellékletben található szakmák, szakképesítések 

tekintetében kívánja kialakítani Vizsgáztatói névjegyzékét. 

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 272. § (1) - (3) 

bekezdése értelmében a Vas Megyei Független Vizsgaközpont névjegyzékébe az alábbi feladatok 

ellátására lehet pályázni: 

 

• vizsgabizottság ellenőrzési feladatot ellátó tagja (vizsgafelügyelő): a szakmai vizsga 

szabályszerűségéért felel , 

• vizsgabizottság mérési feladatot ellátó tagja: a vizsgázó tudásának felmérését végzi, 

• vizsgabizottság értékelési feladatot ellátó tagja: minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

A pályázaton történő részvétel feltételei  

Pályázatot az nyújthat be, aki: 

1. az Szkr.   134.   § (2)-(3) bekezdésében előírtak alapján rendelkezik az adott szakma, 

szakképesítés oktatásához szükséges végzettséggel; 

2. rendelkezik az adott területen minimum 3 év releváns szakmai (oktatói vagy szakmában 

töltött idő) tapasztalattal; 

3. cselekvőképes, 

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

5. hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett 

kezeléséhez; 

 

A Vizsgáztatói névjegyzékbe kerülés után, a konkrét vizsgára történő megbízás további feltételei: 

• A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja a szakmai vizsgán csak olyan személy lehet, 

aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási 

tevékenységet folytat.1 (Szkr. 272. § (4)) 

• A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai 

vizsgára történő felkészítésében részt vett.2  

• A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet a vizsgázó hozzátartozója.

                                                 
1 Képesítő vizsga esetén a rendszeres oktatási tevékenység a kiválasztásnál előnyt jelent, de hiánya nem kizáró ok. 
2 Képesítő vizsga esetén a képesítő vizsgára történő felkészítésben való részvétel nem kizáró ok a mérési vagy az 

értékelési bizottsági tag esetében, akkor, ha a másik két bizottsági tag esetében ez a követelmény teljesül. 

mailto:vizsgakozpont@vmszc.hu


 

2 
9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10. 

e-mail: vizsgakozpont@vmszc.hu 

 

  

 

• Ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar vagy a Képzési és kimeneti követelmények a 

vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen 

nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét 

anyanyelven kell beszélnie, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert 

nyelvvizsgával, illetve azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. (Szkr. 272. § (5)) 

• A Vizsgáztatói névjegyzékben szereplő személyeknek a nyilvántartásba vételt követő 1 éven 

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

jogszabályváltozáskor minden esetben - a vizsgáztatással kapcsolatos ismeretátadó, 

ismeretmegújító képzésen részt kell 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 „Vizsgáztatói névjegyzék – pályázat”. 

 

A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei: 
 

• kitöltött és aláírt Regisztrációs lap 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok  

• szakmai önéletrajz  

• 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 benyújtani, 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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