
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A 
VIZSGABIZOTTSÁGI TAGI NÉVJEGYZÉKBE 

TÖRTÉNŐ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

12/2020. (II.7.) KORM. RENDELETBEN AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEK ÉS 

FELADATLEÍRÁSOK SZEREPELNEK:



272. § (1) A VIZSGABIZOTTSÁG HÁROM 
TAGBÓL ÁLL, AMELYNEK

a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,

b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,

c) értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

(2) A vizsgafelügyelői feladatokat a vizsgabizottság (1) bekezdés b) pontja szerinti tagja látja el.

(3) A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági

kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását az akkreditált

vizsgaközpont megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A megtagadás

indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.

(4) A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő

felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan

személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A

vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető

szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.



A VIZSGAFELÜGYELŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ 
TAGJA FELADATAI

A SZAKMAI VIZSGA MEGKEZDÉSE ELŐTT

• ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges

és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,

• a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt

dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét,

• vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,

• ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,

• tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,

• gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a szakmai

vizsga jegyzőjének munkáját.



AZ ELLENŐRZÉSI ADATBÁZISBA 
BEKERÜLÉS FELTÉTELEI

• A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt

feltételeknek való megfelelés. Képesítő vizsga esetén ennek hiánya nem

kizáró ok.

• Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi

nyilatkozatok, valamint titoktartási nyilatkozat elfogadása



AZ AKTUÁLIS VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ 
MEGBÍZÁS FELTÉTELE

• A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a

vizsgázónak.

• Ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a KKK a vizsgára bocsátás feltételeként

középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen nyelvi követelményeket is

tartalmaz a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét anyanyelven kell beszélnie, vagy

abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű

okirattal kell rendelkeznie.

• Kamarai delegálás esetén a Vizsgaközpont követelménye: a vizsgaközpont általi megbízás és

az abban foglaltak elfogadása. Kamarai delegálás esetén további követelmény a

vizsgafelügyelővel szemben nincs.



A VIZSGABIZOTTSÁG MÉRÉSI FELADATOKAT 
ELLÁTÓ TAGJA FELADATAI

• lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban,

• ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok

eredményeit.

• átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyezi ennek az időpontját



A MÉRŐI ADATBÁZISBA BEKERÜLÉS 
FELTÉTELEI

• A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt

feltételeknek való megfelelés.

• Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi

nyilatkozat, valamint titoktartási nyilatkozat elfogadása



AZ AKTUÁLIS VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ 
MEGBÍZÁS FELTÉTELE

• A vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a

vizsgázónak.

• Képesítő vizsga estén a képesítő vizsgára történő felkészítésben való részvétel nem kizáró ok,

abban az esetben, ha a másik két bizottsági tagra a követelmény teljesül.

• Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási

tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)

• Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka.

• Képesítő vizsgára történő megbízás esetén nem kizáró ok a rendszeres oktatói tevékenység

hiánya, amennyiben a Vizsgaközpont belső képzését az érintett sikeresen teljesítette.



A 
VIZSGABIZOTTSÁG ÉRTÉKELÉSI FELADATOKA

T ELLÁTÓ TAGJA FELADATAI

• a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az

értékelést,

• az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő

általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont

vezetőjének.



AZ ÉRTÉKELŐI ADATBÁZISBA VALÓ 
BEKERÜLÉS FELTÉTELEI

• A vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt

feltételeknek való megfelelés.

• Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi,

titoktartási nyilatkozatok elfogadása



AZ AKTUÁLIS VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ 
MEGBÍZÁS FELTÉTELE

• A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a

vizsgázónak.

• Képesítő vizsgára történő megbízás esetén vizsgára történő felkészítésben

való részvétel nem kizáró ok abban az esetben, ha a másik két bizottsági tagra

a követelmény teljesül.


