Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont
H-8600 Siófok, Hock János köz 2. I/21.
info@balatonivizsga.hu
www.balatonivizsga.hu
+36-84/310-414

Regisztrációs lap: jelentkezés Vizsgáztatói, Szakértői Névjegyzékbe
Iktatószám (Vizsgaközpont tölti ki):.....................................
A Regisztrációs lap, nyilatkozatok kitölthetők elektronikusan. Kitöltés után mindenképp írja
alá a regisztrációs lapot és a nyilatkozatokat, csak ezt követően szkennelje be!
A kitöltött Regisztrációs lapot és a mellékleteket az info@balatonivizsga.hu e-mail címre kérjük
visszaküldeni!

A jelentkező adatai:
Név: ................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................
Telefonszám: ................................................................................................................
E-mail cím: ................................................................................................................
Jelenlegi munkahelyének neve: ....................................................................................................
......................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelyének címe: ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nyugdíjas: ☐ Igen / ☐ Nem

Nyelvismeret:
Nyelv megnevezése: ........................................................................................
Ismeret szintje: ........................................................................................
Nyelvvizsga bizonyítvány száma: ......................................................................................
2.
Nyelv megnevezése: ........................................................................................
Ismeret szintje: ........................................................................................
Nyelvvizsga bizonyítvány száma: ......................................................................................
1.
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Iskolai végzettségek:
1.

2.

3.

4.

Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
Okirat száma: ........................................................................................
Intézménye megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
Okirat száma: ........................................................................................
Intézménye megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
Okirat száma: ........................................................................................
Intézménye megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
Okirat száma: ........................................................................................
Intézménye megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................

Szakképzettség:
1.

2.

3.

4.

Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
OKJ azonosító száma: ........................................................................................
Bizonyítvány száma: ........................................................................................
Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
OKJ azonosító száma: ........................................................................................
Bizonyítvány száma: ........................................................................................
Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
OKJ azonosító száma: ........................................................................................
Bizonyítvány száma: ........................................................................................
Végzettség megnevezése: ........................................................................................
........................................................................................
OKJ azonosító száma: ........................................................................................
Bizonyítvány száma: ........................................................................................
(Ha kevés a lehetőség, duplikálható az adott oldal!)
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Pályázott feladatkör(ök):
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mérési feladatokat ellátó tag szakmai/képesítő vizsgán,
Értékelési feladatokat ellátó tag szakmai/képesítő vizsgán,
Vizsgafelügyelői megbízást is vállalok,
Írásbeli feladatokat (képesítő vizsga) készítő szakértő,
Írásbeli feladatot véleményező szakértő a képesítő vizsgára,
Projektfeladatokat készítő szakértő szakmai/képesítő vizsgára,
Projektfeladatot véleményező szakértő a szakmai/képesítő vizsgára.

Az Ön által választott szakmákban, szakterületeken milyen szakmai
tapasztalatokkal, a szakmában töltött gyakorlattal rendelkezik?
(Kérjük, adja meg a szakmában töltött munkatapasztalatait, a cég nevével és a betöltött munkakörrel /
munkakörökkel rövid feladatleírással, valamint az eltöltött időtartamot is megjelölve.)

1. Szakmai tapasztalat, gyakorlat leírása: .............................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Szakmai tapasztalat, gyakorlat leírása: .............................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Szakmai tapasztalat, gyakorlat leírása: .............................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Amennyiben rendelkezik szakmai tapasztalattal, kérjük, sorolja fel!
(Kérjük, itt az átlagban legalább heti öt óra tanítási / oktatói tevékenységet jelenítse meg! Egy adott
szakmához / szakképesítéshez elegendő egy munkahelyet felsorolni! Intézmény/cég neve és székhelye
(oktatási intézmény, vállalati oktatás, felnőttoktatás felsőoktatás), az oktatott szakma/szakmák és a
tanított tárgyak (elmélet és a gyakorlat megadásával) felsorolása.)

1. Szakmai oktatásban szerzett tapasztalat leírása: ..............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Szakmai oktatásban szerzett tapasztalat leírása: ..............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Szakmai oktatásban szerzett tapasztalat leírása: ..............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Rendelkezik feladatkészítő gyakorlattal? ☐ Igen / ☐ Nem
Rendelkezik vizsgáztatói tapasztalattal? ☐ Igen / ☐ Nem
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Szerepel a Kamara vizsgafelügyelői nyilvántartásába? ☐ Igen / ☐ Nem
Rendelkezik-e pedagógus-szakvizsgával? ☐ Igen / ☐ Nem
Rendelkezik-e felnőttképzésben szerzett oktatói gyakorlattal? ☐ Igen / ☐ Nem
Vett-e részt szakmai vizsgafeladatok fejlesztésében vagy szakmai érettségi írásbeli
feladatainak kidolgozásában? ☐ Igen / ☐ Nem
Megjegyzés(ek): ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

A Regisztrációs laphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 Szakmai önéletrajz (szakmai tapasztalat megjelölésével),
 1.sz melléklet a szakmák/szakképesítések megjelölésével,
 Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok szkennelt
másolata,
 Nyilatkozatok
 büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
melynek benyújtási határideje legkésőbb, a vonatkozó megbízási szerződés aláírásának
napja.)
 Amennyiben Ön nyugdíjas, úgy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás
törzsszáma

Kelt: ...................................................................

........................................................
Pályázó aláírása
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Nyilatkozat
Név: ................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................
Telefonszám: ................................................................................................................
E-mail cím: ................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy az általam
megadott adatok a valóságnak megfelelnek:







Büntetlen előéletű vagyok, és nem állok a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
Vállalom, hogy a Vizsgáztatói, Szakértői Névjegyzékbe kerüléstől számított 1 éven
belül, de legkésőbb az első megbízásom előtt részt veszek szakértői tevékenységgel
kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító képzése(ke)n, és az ott megszerzett
tudásomról számot adok.
A pályázati anyagom beadásával hozzájárulok személyi adataimnak a Dél-Balatoni
Szakmai Vizsgaközpont Vizsgáztatói, Szakértői Névjegyzékbe való nyilvántartásba
vételéhez, valamint adataimnak az adatbázisban való kezeléséhez.
Hozzájárul más Vizsgaközpont névjegyzékébe történő felvételéhez szükséges
adatai átadáshoz?
☐ Igen / ☐ Nem

Kelt: ...................................................................

........................................................
Pályázó aláírása
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Titoktartási nyilatkozat
Név: ................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................
Kötelezettséget vállalok arra, hogy megbízásom esetén nem adok ki bizalmas vizsgaanyagot,
információt, valamint a vizsgaelőkészítés és a vizsgafolyamat alatt birtokomba került
információkat nem tárom fel harmadik fél számára.
Kijelentem, hogy megteszek mindent annak érdekében, hogy jogosulatlan személy bizalmas
információkhoz, adatokhoz ne férhessen hozzá.
Vállalom, hogy nem készítek és nem tartok meg másolatot az általam megismert vagy
birtokomba került írásos (ideértve az elektronikusan megkapott) adatokról, vizsgaanyagokról,
és semmilyen körülmények között nem továbbítok bizalmas vagy nem nyilvános információkat
harmadik személynek.

Kelt: ...................................................................

........................................................
Pályázó aláírása

2022.02.22. Verzió 1.1

Oldal 6 / 10

Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont
H-8600 Siófok, Hock János köz 2. I/21.
info@balatonivizsga.hu
www.balatonivizsga.hu
+36-84/310-414

Pártatlansági nyilatkozat
Név: ................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................
Kijelentem, hogy megismertem a vizsgaközpont Működési Politikájának* és Pártatlansági
Nyilatkozatának** tartalmát, egyben a vizsgaközpont azon kiemelt követelményét, hogy a
vizsgáztatási eljárásban vállalt feladataimat, máshol betöltött egyéb feladataimtól függetlenül,
pártatlanul végezzem.
*http://balatonivizsga.hu/wp-content/uploads/2021/08/Mukodespolitika.pdf
**http://balatonivizsga.hu/wp-content/uploads/2021/08/Partatlansagi_nyilatkozat.pdf

Kijelentem, hogy megbízásom esetén pártatlanul járok el, melynek keretében nem teszek
különbséget az egyes vizsgázók között. Munkámat minden jelölt tekintetében azonos szakmai
színvonalon látom el.
Kijelentem, hogy semmilyen tisztességtelen vizsgáztatási módban nem veszek részt.
Tudomásul veszem, hogy ha munkavégzésem során kiderül, hogy olyan ismerősi viszonyban
állok a vizsgázóval, illetve olyan potenciális érdekellentét áll fent, ami befolyásolja az objektív
ítéletalkotásom, azt haladéktalanul köteles vagyok jelenteni a vizsgaközpontnak.

Kelt: ...................................................................

........................................................
Pályázó aláírása
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Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat
a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által létrehozandó
vizsgáztatói, szakértői, jegyzői adatbázisba
történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezeléséhez
Tisztelt Pályázó!
A pályázati anyag, így az önéletrajzban megadott személyes adatai kezelésének megkezdése
előtt – személyes adatainak kezelésével kapcsolatban - az alábbiakról tájékoztatjuk.
Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön
kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában és a pályázathoz csatolt dokumentumokban
foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez.
A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre a fentiek mellett az alábbi adatkezelési
tájékoztató az irányadó.
Az adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő: Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont
Címe: 8600 Siófok Hock János köz 2. I/21
e-mail cím: info@balatonivizsga.hu
honlap: www.balatonivizsga.hu
képviseli: Zádori Zoltán vizsgaközpont vezető
Az adatkezelés célja
A Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által meghirdetett vizsgáztatói, szakértői, jegyzői
adatbázisba történő jelentkezés.
Az adatkezelés jogalapja
Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1)
bekezdés e) pontja, az adatkezelés a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont közérdekű
feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény (Szkt.) 93. § (2) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.)
Korm. rendelet (Szkr.). 268. § (3). továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 169. § (2) bekezdésére és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
77–78. §-ára.
A kezelt adatok köre
Az önéletrajzban és a pályázathoz csatolt dokumentumokban feltüntetett személyes adatok,
többek között: név, lakcím, e-mail cím, születési adatok, fénykép, önéletrajzban szereplő egyéb
személyes adatok, motivációs levél, továbbá egyéb kísérő dokumentumok és az abban megadott
személyes adatok.
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A személyes adatok tárolásának ideje
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési időt az
Szkt. Vhr. 100. § (1) határozza meg.

Érintett jogai
- Tájékoztatáshoz, betekintéshez, hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokhoz hozzáférést kapjon:
- Személyes adatok helyesbítéshez való jog
- Törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez
való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása
keretében végzett, vagy a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont közérdekű feladatainak
végrehajtásához az adat nem szükséges.
- Adatkezelés korlátozásához való jog
- Adathordozhatósághoz való jog
- A tiltakozáshoz való jog
Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő
a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben
nem megfelelően kezelné
A Pályázókat megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése eseten a
Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont vezetőjéhez, Zádori Zoltánhoz fordulhat ügyének
kivizsgálása céljából.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név:
Székhely:
Postacím:
Honlap:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf. 5.
http://www.naih.hu
06-1/391-1400
06-1/391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
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Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott: .......................................................................................................................................
(Születési név: ..............................................................................................................................
Születési hely, idő: .......................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Lakcím:....................................................................................................................................... )
a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által meghirdetett vizsgáztatói, szakértői és jegyzői
adatbázisba történő jelentkezés kapcsán az „Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat
a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont által létrehozandó vizsgáztatói, szakértői és jegyzői
adatbázisba történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezeléséhez ” című
tájékoztatást megismertem, elfogadom, az abban foglalt adatkezeléseket tudomásul vettem és
aláírásommal hozzájárulok, hogy az általam benyújtott pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhessék, továbbá a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázati
anyagomnak a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont adatbázisában történő rögzítéséhez.

Kelt: ...................................................................

........................................................
Pályázó aláírása
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