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MEGBÍZÓLEVÉL SZAKMAI VIZSGÁRA

A szakmai vizsgán résztvevő segítő szakember ………………….feladatokat ellátó tagja
részére
Név:

…………………………………………………………

Telefonszám:

…………………………………………………………

Lakcím:

…………………………………………………………

Megbízom Önt, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján az alábbi szakmai vizsgán
……………….. feladatokat ellátására
A szakmai vizsga adatai:

vizsgázók száma: ………… fő

azonosító száma:

………………………………………………………….

megnevezése:

………………………………………………………….

a szakmai vizsga időpontja: (év/hó/nap/óra/perc)
interaktív vizsgafeladat:………………………………………………..
projektfeladat:………………………………………………………….
a szakmai vizsga helye:
interaktív vizsgafeladat:……….……………………………………………
projektfeladat:………………………………………………………………
Kérem, hogy a szakmai vizsgán a fentiekben feltüntetett szakmára vonatkozó képzési és
kimeneti követelmények, valamint a 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II.7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint szíveskedjen eljárni.
Megbízásával kapcsolatos feladatok, felelősségek:
Teremfelügyelő
 A vizsgatevékenység megkezdése előtt ültetési rendet készít és tájékoztatást ad az
interaktív vizsgatevékenység szabályairól, a használható segédeszközökről, továbbá az
elkövetett szabálytalanság következményeiről – vizsgabizottsággal egyetértésben.
 Ellenőrzi, felügyeli a vizsgatevékenység szabályosságát.
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 Vezeti az ülésrendben az esetleg távozás és visszaérkezés időpontját, valamint a
vizsgatevékenység befejezésének időpontját.
 A vizsgabizottsággal egyetértésben szabálytalanság észlelése esetén felfüggeszti a
vizsgázó vizsgatevékenységét írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés
pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, majd ezt követően engedélyezi a vizsgázónak
a vizsgatevékenység folytatását.
 A vizsga befejezését követően haladéktalanul jelzi a szabálytalanságot a Vizsgaközpont
vezetőnek. A szabálytalansággal kapcsolatban külön jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelynek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a
szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és
felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság
elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a szabálytalanság következményeiről. A
jegyzőkönyvet a teremfelügyelő, a vizsgázó és a jelenlévő vizsgabizottsági tag írja alá.
Folyosófelügyelő
 Biztosítja, hogy a vizsgatevékenységet megszakító, vizsgatermet átmenetileg elhagyó
személy senkivel ne kerüljön kapcsolatba.
Projektfeladat esetén segítő személyzet
 Felelős

a technikai

feltételek (eszközök, gépek, berendezések)

folyamatos

biztosításáért, zavartalan működésükért.
 Közreműködik az esetlegesen felmerülő technikai problémák elhárításában.
 Biztosítja a balesetmentes, tiszta, rendezett munkakörnyezetet, munkavégzés feltételeit.
Rendszergazda
 Felelős az IKT feltételek zavartalan biztosításáért.
 Közreműködik az esetlegesen felmerülő problémák elhárításában.
 Biztosítja a balesetmentes, tiszta, rendezett munkakörnyezetet, munkavégzés feltételeit.
Kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez előírt feltételekkel rendelkezik.
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Nyilatkozik arról, hogy a feladat ellátására vonatkozóan nem áll fenn összeférhetetlenség.
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A rendelkezésére bocsátott információk alapján kijelenti, hogy a vizsgázók szakmai vizsgára
történő felkészítésében nem vett részt és nem hozzátartozója a jelölteknek.
Pártatlansági nyilatkozat
Megbízás elfogadásával vállalja, hogy munkája során pártatlanul jár el, melynek keretében nem
tesz különbséget az egyes vizsgázók között. Munkáját minden vizsgázó tekintetében azonos
szakmai színvonalon látja el.
Amennyiben a munkavégzése során kiderül, hogy olyan ismerősi viszonyban áll a vizsgázóval,
illetve olyan potenciális érdekellentét áll fent, ami elviekben befolyásolhatja a pártatlansági
elveknek megfelelő munkavégzését, azt haladéktalanul jelzi, annak érdekében, hogy a
potenciális veszély kontrollálható legyen, az objektív vizsgáztatás vitathatósága megelőzhető
legyen.
Felhívom figyelmét, hogy a megbízás elfogadásával kijelenti, hogy megismerte a
Vizsgaközpont Működési Politikájának és Pártatlansági Nyilatkozatának tartalmát, egyben a
Vizsgaközpont azon kiemelt követelményét, hogy a vizsgán vállalt feladatait, máshol betöltött
egyéb feladataitól függetlenül, pártatlanul végzi.
Titoktartási nyilatkozat
Kötelezettséget vállal arra, hogy nem ad ki bizalmas vizsgaanyagot, információt, illetve nem
vesz részt tisztességtelen vizsgáztatási módszerekben valamint, hogy a vizsgafolyamat alatt
birtokába került információkat nem tárja fel harmadik fél számára.
Dátum:…………………….
………………………………
Vizsgaközpont vezető
Fenti kötelezettségeket megértettem és tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg azokat
elfogadom.
Dátum……………………
…………………………….
Megbízott

