
 

Felhívás a Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont 

vizsgáztatói, feladatfejlesztői és feladatellenőrző-, értékelői 

adatbázisaiba való jelentkezésre 

 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott 

tevékenységéhez vizsgáztatói, feladatfejlesztési és feladatellenőrző, értékelői feladatokra 

szakértőket keres. A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is 

megváltozik: a jövőben a 175 alapszakma szakmai vizsgáit, ahogyan a szakmai képesítő 

vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják majd le. 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont, budapesti helyszíneken szervezi vizsgáit. 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont akkreditációjához szükséges, hogy az általa 

vizsgáztatni kívánt szakmákban és szakképesítésekben rendelkezzen vizsgáztatói, 

feladatkészítői és feladatellenőrzési-értékelői adatbázissal. 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése 

után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói és feladatfejlesztői, 

feladatellenőrző-értékelői tevékenységek ellátására. 

Az adatbázis feldolgozása után a vizsgaközpont képzéseket hirdet meg, melyek sikeres 

elvégzése feltétele a későbbi vizsgáztatói/feladatkészítői/ellenőrző-értékelői felkérésnek és 

megbízásnak. 

A vizsgaközpont belső képzésének elvégzése, annak sikeres teljesítése (minimum 80%) , illetve 

a jelölttel való szakmai beszélgetés a jóváhagyási folyamat része. 

A Vizsgaközpont belső képzésének egy része az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt (IKK) 

szervezésében történő képzéssel kiváltható. 

Amennyiben egy másik független akkreditált vizsgaközpont is szervez képzést és vizsgát, 

abban az esetben, ha a BKFVK és a másik Vizsgaközpont megegyezik abban, hogy 

kölcsönösen elismeri egymás képzését és vizsgáját, akkor az elfogadható. 

Amennyiben lesz ilyen kölcsönös megállapodás, azt honlapunkon közzé tesszük. 

A képzés elvégzéséről a szervező (Vizsgaközpont, vagy IKK) tanúsítványt állít ki. Megújító 

képzés a vizsgabizottsági tagok részére hároméves gyakorisággal ütemezett, illetve a 

rendszerben történő változások esetén. 

A szakértői nyilvántartásba való kerülés nem von maga után automatikus felkérést, megbízást. 

A vizsgáztatókat és a feladatok fejlesztőit, ellenőrző szakértőit az alábbi ágazatokra/szakmákra 

és területekre/szakképesítésekre keressük (KEOR: 0119;0211; 0212; 0213; 0214; 0612; 0613; 

0619;0713; 0714; 0715;0722; 0723;0732; 0911;1012; 1013; 1015): 

  



 

Képzési területek Ágazatok - szakmák 

0119 - Oktatás, m.n.s.: - Pedagógiai 

munkatárs (Gyógypedagógiai 
asszisztens) - Pedagógiai munkatárs 

(Pedagógiai asszisztens) 

 

0211 - Audiovizuális módszerek és média-

szakismeretek: - Nyomdász - Mozgókép- és 

animációkészítő - Nyomdaipari technikus – 

Hangtechnikus - Folyamatszabályozó 

gépmester - Könyvművész, könyvrestaurátor 

 

 

0212 - Divat, belsőépítészet és ipari 

formatervezés: - Divat-, jelmez- és 

díszlettervező – Dekoratőr - Lakberendező 

 

0213 - Képzőművészet, szépművészet: - 

Fotográfus-, Grafikus- Képző- és 

iparművészeti munkatárs (Divatstílus és 

jelmeztervező) - Képző és iparművészeti 

munkatárs (Festő)- Képző- és iparművészeti 

munkatárs(Kerámiaműves) -Kerámia- és 

iparművészeti munkatárs (Mozgóképi 

animáció tervező) - Képző- és iparművészeti 

munkatárs (Művészeti és médiafotográfus)- 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Művészeti grafikus) - Képző- és 

iparművészeti munkatárs (Ötvös) - Képző- és 

iparművészeti munkatárs (Szobrász) - Képző- 

és iparművészeti munkatárs (Textilműves) - 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Üvegműves) - Könyv- és papírrestaurátor - 

Műtárgyvédelmi munkatárs- Múzeumi 

gyűjtemény és raktárkezelő - Műtárgyvédelmi 

munkatárs- Műtárgyvédelmi asszisztens 

 

 

 

 

 

 

 

0214 - Kézművesség: - Kerámia- és 

porcelánkészítő - Népi játék és 

kismesterségek oktatója - Népi kézművesség 

(Csipkekészítő) - Népi kézművesség 

(Faműves-fajátékkészítő) - Népi kézművesség 

(Fazekas) - Népi kézművesség (Fonottbútor 

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai 

asszisztens) 

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai 

asszisztens) 

 

Nyomdász 

Mozgókép- és animációkészítő 

Nyomdaipari technikus 

Hangtechnikus 

Folyamatszabályozó gépmester 

Könyvművész, könyvrestaurátor 

 

Divat-, jelmez- és díszlettervező 

Dekoratőr 

Lakberendező 

 

Fotográfus 

Grafikus 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Divatstílus és jelmeztervező) 

Képző és iparművészeti munkatárs (Festő) 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Kerámiaműves) 

Kerámia- és iparművészeti munkatárs 

(Mozgóképi animáció tervező) 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Művészeti és médiafotográfus) 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Művészeti grafikus) 

Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös) 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Szobrász) 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Textilműves) 

Képző- és iparművészeti munkatárs 

(Üvegműves) 

Könyv- és papírrestaurátor 

Műtárgyvédelmi munkatárs- Múzeumi 

gyűjtemény és raktárkezelő 

Műtárgyvédelmi munkatárs- Műtárgyvédelmi 

asszisztens 

 

Kerámia- és porcelánkészítő 

Népi játék és kismesterségek oktatója 

Népi kézművesség (Csipkekészítő) 

Népi kézművesség (Faműves-fajátékkészítő) 

Népi kézművesség (Fazekas) 

Népi kézművesség (Fonottbútor készítő) 



készítő) - Népi kézművesség (Gyékény, 

szalma és csuhétárgy készítő) - Népi 

kézművesség (Kékfestő) - Népi kézművesség 

(Kézi és gépi hímző) - Népi kézművesség 

(Kosárfonó) - Népi kézművesség 

(Mézeskalács díszítő) - Népi kézművesség 

(Nemezkészítő) - Népi kézművesség 

(Népibőrműves) - Népi kézművesség 

(Papucskészítő) - Népi kézművesség 

(Szíjgyártó-nyerges) - Népi kézművesség 

(Szőnyegszövő) - Népi kézművesség (Takács) 

–Üvegcsiszoló-Vésnök – Virágdekoratőr – 

Ezüstműves – Aranyműves - Díszműkovács 

 

 

 

 

 

 

 

 

0612 - Adatbázisok, hálozattervezés és 

adminisztráció: - Infokommunikációs 

hálózatépítő és –üzemeltető technikus - 

Informatikai rendszer- és 

alkalmazásüzemeltető technikus 

 

 

0613 - Szoftverek és alkalmazások 

fejlesztése és elemzése: - Szoftverfejlesztő és 

–tesztelő - Junior frontend fejlesztő - Junior 

Java backend fejlesztő - Junior 

rendszerüzemeltető - Junior szoftvertesztelő – 

Webfejlesztő - Mobilalkalmazás fejlesztő - 

Multimédia-alkalmazásfejlesztő 

 

 

0619 - Információs és kommunikációs 

technológiák, m.n.s.: - Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető - Infokommunikációs 

hálózatüzemeltető - Infokommunikációs 

hozzáférési hálózatüzemeltető - Informatikai 

támogató munkatárs - Műsorközlő és 

tartalomátviteli rendszerüzemeltető - 

Távközlési és informatikai hálózatszerelő 

 

0713 - Energetika, elektromosság - 

Elektronikai műszerész – Villanyszerelő - 

Erősáramú elektrotechnikus - Ipari olaj- és 

gáztüzelő-berendezés kezelő - Hűtéstechnikai 

Népi kézművesség (Gyékény, szalma és 

csuhétárgy készítő) 

Népi kézművesség (Kékfestő) 

Népi kézművesség (Kézi és gépi hímző) 

Népi kézművesség (Kosárfonó) 

Népi kézművesség (Mézeskalács díszítő) 

Népi kézművesség (Nemezkészítő) 

Népi kézművesség (Népibőrműves) 

Népi kézművesség (Papucskészítő) 

Népi kézművesség (Szíjgyártó-nyerges) 

Népi kézművesség (Szőnyegszövő) 

Népi kézművesség (Takács) 

Üvegcsiszoló 

Vésnök 

Virágdekoratőr 

Ezüstműves 

Aranyműves 

Díszműkovács 

 

 

 

Infokommunikációs hálózatépítő és –

üzemeltető technikus 

Informatikai rendszer- és 

alkalmazásüzemeltető technikus 

 

 

 

Szoftverfejlesztő és –tesztelő 

Junior frontend fejlesztő 

Junior Java backend fejlesztő 

Junior rendszerüzemeltető 

Junior szoftvertesztelő 

Webfejlesztő 

Mobilalkalmazás fejlesztő 

Multimédia-alkalmazásfejlesztő 

 

Gerinchálózati rendszerüzemeltető 

Infokommunikációs hálózatüzemeltető 

Infokommunikációs hozzáférési 

hálózatüzemeltető 

Informatikai támogató munkatárs 

Műsorközlő és tartalomátviteli 

rendszerüzemeltető 

Távközlési és informatikai hálózatszerelő 

 

Elektronikai műszerész 

Villanyszerelő 

Erősáramú elektrotechnikus 

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 



berendezés üzemeltető - Kazángépész (12t/h 

felett) - Kazánkezelő (max. 12t/h) - Hűtő- , 

klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő - 

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető - 

Villamos távvezeték építő, üzemeltető - 

Középfeszültségű kábelszerelő - 

Villámvédelmi felülvizsgáló - Villamos 

biztonsági felülvizsgáló - Megújuló és egyéb 

primer energiaforrású kiserőmű erősáramú 

létesítője - Villamos hálózat kezelő - Villamos 

alállomás kezelő - Gázturbina gépész - 

Gázturbina gépész - Gáz- és Hőtermelő 

berendezés – szerelő - Gázipari műszaki-

biztonsági felülvizsgáló - Erőművi gőzturbina 

gépész - Erőművi gépész - Erőművi 

blokkgépész - Erőművi kazángépész - 

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari 

gépszerelő - Háztartási gép szerviz-

szaktechnikus - Létesítmény energetikus - 

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő - 

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási 

FAM szerelő - Középfeszültségű FAM 

szerelő távolból végzett technológiával - 

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált 

technológiával - Kisfeszültségű szakszolgálati 

FAM szerelő - Kisfeszültségű szabadvezeték 

hálózati FAM szerelő - Kisfeszültségű 

mérőhelyi FAM szerelő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0714 - Elektronika és automatizálás- 

Automatikai technikus -Elektronikai 

technikus - Ipari informatikai technikus - 

Közlekedésautomatikai technikus - 

Távközlési technikus - Járműipari 

karbantartó technikus - Mechatronikai 

technikus - Mechatronikus karbantartó - 

Automatikai berendezés karbantartó - 

Elektronikai gyártósori műszerész - PLC 

programozó 

 

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető 

Kazángépész (12t/h felett) 

Kazánkezelő (max. 12t/h) 

Hűtő- , klíma- és hőszivattyú berendezés-

szerelő 

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 

Villamos távvezeték építő, üzemeltető 

Középfeszültségű kábelszerelő 

Villámvédelmi felülvizsgáló 

Villamos biztonsági felülvizsgáló 

Megújuló és egyéb primer energiaforrású 

kiserőmű erősáramú létesítője 

Villamos hálózat kezelő 

Villamos alállomás kezelő 

Gázturbina gépész 

Gázturbina gépész 

Gáz- és Hőtermelő berendezés – szerelő 

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 

Erőművi gőzturbina gépész 

Erőművi gépész 

Erőművi blokkgépész 

Erőművi kazángépész 

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari 

gépszerelő 

Háztartási gép szerviz-szaktechnikus 

Létesítmény energetikus 

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő 

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási 

FAM szerelő 

Középfeszültségű FAM szerelő távolból 

végzett technológiával 

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált 

technológiával 

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő 

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM 

szerelő 

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő 

 

 

Automatikai technikus 

Elektronikai technikus 

Ipari informatikai technikus 

Közlekedésautomatikai technikus 

Távközlési technikus 

Járműipari karbantartó technikus 

Mechatronikai technikus 

Mechatronikus karbantartó 

Automatikai berendezés karbantartó 

Elektronikai gyártósori műszerész 

PLC programozó 



 

 

0715 - Gépgyártás, műszer- és fémipar - 

Kohász és öntész technikus – 

Öntvénykészítő - CNC-programozó - Építő-, 

szállító- és munkagép-szerelő - 

Finommechanikai műszerész - Gépész 

technikus - Gépgyártás-technológiai 

technikus - Gépi és CNC forgácsoló - 

Hegesztő, Ipari gépész - Szerszám- és 

készülékgyártó - Fémszerkezetfelület-

bevonó - Gyártósori gépbeállító - Ipari 

szerviztechnikus - Gépi kovács - 

Mozgólépcső karbantartószerelő - Vas- és 

acélfeldolgozó – Hengerész – 

Kerékpárszerelő – Órás - Olvasztár és öntő - 

Öntészeti mintakészítő - CNC vezérlésű 

lemezmegmunkáló gépkezelő - 

Élelmiszeripari gépész technikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

0722 - Fa-, papír-, műanyag-, 

üvegfeldolgozás – Asztalos - Kishajóépítő és 

-karbantartó - Műanyag-feldolgozó – 

Abroncsgyártó - Papírgyártó és -feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó - Faipari technikus - 

Gumiipari technikus - Műanyag-feldolgozó 

technikus - Papírgyártó és -feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus - Ipari 

gumitermék-előállító - Nyomdai 

formakészítő - Digitális montírozó és 

nyomóforma készítő - Műanyag hegesztő – 

Fröccsöntő - Extrudergép-kezelő - 

Bútorműves, műbútorasztalos - Vágógép-

kezelő - Kalandergép-kezelő - Faipari 

gépkezelő - Színátalakító (Colorconverter) - 

Vulkanizálógép kezelő -Kádár, bognár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohász és öntész technikus 

Öntvénykészítő 

CNC-programozó 

Építő-, szállító- és munkagép-szerelő 

Finommechanikai műszerész 

Gépész technikus 

Gépgyártás-technológiai technikus 

Gépi és CNC forgácsoló 

Hegesztő, Ipari gépész 

Szerszám- és készülékgyártó 

Fémszerkezetfelület-bevonó 

Gyártósori gépbeállító 

Ipari szerviztechnikus 

Gépi kovács 

Mozgólépcső karbantartó - szerelő 

Vas- és acélfeldolgozó 

Hengerész 

Kerékpárszerelő 

Órás 

Olvasztár és öntő 

Öntészeti mintakészítő 

CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő 

Élelmiszeripari gépész technikus 

 

 

Asztalos 

Kishajóépítő és –karbantartó 

Műanyag-feldolgozó 

Abroncsgyártó 

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-

gyártó 

Faipari technikus 

Gumiipari technikus 

Műanyag-feldolgozó technikus 

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-

gyártó technikus 

Ipari gumitermék-előállító 

Nyomdai formakészítő 

Digitális montírozó és nyomóforma készítő 

Műanyag hegesztő 

Fröccsöntő 

Extrudergép-kezelő 

Bútorműves, műbútorasztalos 

Vágógép-kezelő 

Kalandergép-kezelő 

Faipari gépkezelő 

Színátalakító (Colorconverter) 

Vulkanizálógép kezelő 



 

 

0723 - Textil-, ruha-, cipő- és bőripari 

képzések – Kárpitos – Divatszabó – 

Textilgyártó - Könnyűipari technikus - 

Cipőfelsőrész-készítő - Csecsemő és 

gyermek ruházat készítő - Munkaruha- és 

védőruha készítő - Textiltisztító és 

textilszínező – Szűcs 

 

 

 

 

 

0732 - Építőipar, magas- és mélyépítés–

Bádogos – Burkoló - Épületszobrász és 

műköves - Festő, mázoló, tapétázó – 

Kőfaragó – Szárazépítő - Szerkezetépítő és –

szerelő – Szigetelő – Tetőfedő - Útépítő és 

útfenntartó - Hűtő- és 

szellőzésrendszerszerelő - Központifűtés- és 

gázhálózatrendszer-szerelő - Víz- és 

csatornarendszer-szerelő – Ács - Épület-és 

szerkezetlakatos - Hídépítő és -fenntartó 

technikus - Magasépítő technikus - 

Mélyépítő technikus - Útépítő, vasútépítő és 

-fenntartó technikus - Épületgépész 

technikus – Üveges - Égéstermék-elvezető 

építő, szerelő, karbantartó - Homlokzatépítő 

és –szerelő - Nyílászáró és 

árnyékolástechnikai szerelő, beépítő - 

Díszmű- és műemléki bádogos – Vízkútfúró 

- Műemléki díszítőszobrász - Vízgépészeti és 

technológiai berendezésszerelő - 

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló - 

Műemléki helyreállító - Műemlékfenntartó 

szaktechnikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911  - Fogászat – Fogtechnikus - 

Kádár, bognár 

 

Kárpitos 

Divatszabó 

Textilgyártó 

Könnyűipari technikus 

Cipőfelsőrész-készítő 

Csecsemő és gyermek ruházat készítő 

Munkaruha- és védőruha készítő 

Textiltisztító és textilszínező 

Kötöttáru-összeállító 

Szűcs 

 

 

Bádogos 

Burkoló 

Épületszobrász és műköves 

Festő, mázoló, tapétázó 

Kőfaragó 

Szárazépítő 

Szerkezetépítő és –szerelő 

Szigetelő 

Tetőfedő 

Útépítő és útfenntartó 

Hűtő- és szellőzésrendszerszerelő 

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 

Víz- és csatornarendszer-szerelő 

Ács 

Épület-és szerkezetlakatos 

Hídépítő és -fenntartó technikus 

Magasépítő technikus 

Mélyépítő technikus 

Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus 

Épületgépész technikus 

Üveges 

Égéstermék-elvezető építő, szerelő, 

karbantartó 

Homlokzatépítő és –szerelő 

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, 

beépítő 

Díszmű- és műemléki bádogos 

Vízkútfúró 

Műemléki díszítőszobrász 

Vízgépészeti és technológiai 

berendezésszerelő 

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 

Műemléki helyreállító 

Műemlékfenntartó szaktechnikus 

 

Fogtechnikus 



Fülilleszték készítő – Orthodontia -Digitális 

fogtechnika 

 

 

1012 - Fodrászat és szépségápolás – 

Fodrász - Kéz-és lábápoló technikus - 

Kozmetikus technikus - Sminkes és 

szempillaépítő - Fodrász vegyszeres 

szakember - Testtetováló 

 

 

 

1013 -Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, 

vendéglátás– Cukrász - Panziós-fogadós - 

Pincér-vendégtéri szakember – Szakács - 

Cukrász szaktechnikus - Szakács 

szaktechnikus - Vendégtéri szaktechnikus - 

Falusi turizmus szolgáltató – Tisztítás 

technológiai szolgáltatásvezető - 

Housekeeping – Stewarding - Szállodai 

recepciós - Szállodahajós, szállodai 

személyzet 

 

 

 

1015 - Utazásszervezés, turizmus és 

szórakoztatás-Turisztikai technikus 

Fülilleszték készítő 

Orthodontia 

Digitális fogtechnika 

 

Fodrász 

Kéz-és lábápoló technikus 

Kozmetikus technikus 

Sminkes és szempillaépítő 

Fodrász vegyszeres szakember 

Testtetováló 

 

 

Cukrász 

Panziós-fogadós 

Pincér-vendégtéri szakember 

Szakács 

Cukrász szaktechnikus 

Szakács szaktechnikus 

Vendégtéri szaktechnikus 

Falusi turizmus szolgáltató 

Tisztítástechnológiai szolgáltatásvezető - 

Housekeeping – Stewarding 

Szállodai recepciós 

Szállodahajós, szállodai személyzet 

 

Turisztikai technikus 

 

A vizsgáztatók feladata a szakmai (alapszakmák - https://szakkepzes.ikk.hu/) és képesítő 

vizsgákon (szakmai képzés- https://szakkepesites.ikk.hu/) mérési és értékelési feladatok 

ellátása az alábbi feladatköröknek megfelelően: 

Mérési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai: 

A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek 

keretében 

● átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját, 

● ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési 

szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit. 

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei: 

● A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt 

feltételeknek való megfelelés. 

● Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat. 

● Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozatok 

elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg. 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

https://szakkepzes.ikk.hu/
https://szakkepesites.ikk.hu/


● Szakmai önéletrajz. 

● Végzettséget igazoló dokumentumok. 

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele: 

● A vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem 

hozzátartozója a vizsgázónak. 

● 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 a szakmai felkészítésben való részvétel, 

valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka 

felkérésnek. 

Értékelő bizottsági tag főbb feladatai: 

A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

● 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/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt 

feltételeknek való megfelelés. 

● Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat. 

● Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi, titoktartási 

nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg. 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

● Szakmai önéletrajz. 

● Végzettséget igazoló dokumentumok. 

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele lesz: 

● A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak. 

● Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, nem 

minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek. 

A feladat-fejlesztői adatbázisba az alábbi feladatokra keresünk szakértőket: 

1. Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti 

Követelményeknek megfelelően. 

2. Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben 

megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően. 



3. Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben 

megfogalmazott leírásoknak megfelelően. 

4. Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgákra. 

5. Projektfeladatot véleményező szakértő képesítő vizsgára. 

6. Írásbeli feladatot véleményező szakértő képesítő vizsgákra. 

A feladat-fejlesztői adatbázisba való bekerülés feltételei: 

Projektfeladatot készítő szakértő szakmai vizsgára / Írásbeli feladatkészítő szakértő képesítő 

vizsgára / Projektfeladat készítő szakértő képesítő vizsgára 

● A vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség. 

● Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási tapasztalat. 

● A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik. 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

● Szakmai önéletrajz. 

● Végzettséget igazoló dokumentumok. 

● Adatkezelési tájékoztató és a titoktartási nyilatkozatok elfogadása. 

Az aktuális vizsga feladatai fejlesztésére történő megbízáshoz szükséges kiegészítő 

dokumentum lesz: 

● Rendszeres oktatói tevékenységet, szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói 

igazolás. 

Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgára / Projektfeladat véleményező szakértő 

képesítő vizsgára 

● Pedagógiai/andragógiai végzettség, pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési 

szakértői gyakorlat. Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett 

gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság. 

● Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett 

gyakorlat 

● A vizsgák rendszerének ismerete. 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

● Szakmai önéletrajz. 

● Végzettséget igazoló dokumentumok. 

● Az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok. 

● Adatkezelési tájékoztató és titoktartási nyilatkozat elfogadása. 

Írásbeli feladatvéleményező szakértő képesítő vizsgára 



● Egyetemi szintű pedagógiai végzettség, pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési 

szakértői gyakorlat. Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett 

gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság. 

● Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett 

gyakorlat 

● A vizsgák rendszerének ismerete 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

● Szakmai önéletrajz 

● Végzettséget igazoló dokumentumok. 

● Az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok 

● Az adatkezelési és a titoktartási nyilatkozatok aláírása a jelentkezéssel együtt. 

A Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői illetve 

szakértői adatbázisába való bekerülés menete: 

● A jelentkező kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges űrlapot, hiánytalanul 

feltölti a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat. 

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a 

szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási 

tapasztalata. 

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag 

a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik 

szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, 

munkatapasztalat feltöltése. 

● B) Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében 

értesítést küld a jelölt számára az (a jóváhagyott) adatbázisba kerüléshez szükséges 

belső képzés időpontjáról. (Ennek várható időpontja a nyár végére tehető.) 

● C) A tanúsítvány megszerzését követően a jelentkező felkerül a vizsgaközpont 

jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy szakértői adatbázisába. 

● D) Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után kérünk. 

Jelentkezés a Budapesti Komplex Független Vizsgaközpont honlapján 

FOLYAMATOSAN VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 

 


