
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye 

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl 

hatályos: 2012.04.06 - 

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 
28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja által meghatározott feladatok 
végrehajtására, az Országos szakértıi, az Országos vizsgáztatási, az Országos 
szakmai szakértıi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrıl, valamint a 
szakértıi tevékenységrıl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. § (1) bekezdése 
alapján megalakuló Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a mőködésének 
szabályairól szóló ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  

I. A Bíráló Bizottság szervezete 

I.1.    A Bizottság hat tagból áll, melybıl egy-egy tagot  

a)    a Nemzeti Erıforrás Minisztérium,  

b)    a Magyar Szakképzési Társaság, 

c)    a Felnıttképzık Szövetsége, 

d)    a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Tanács, 

e)    a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, valamint 

f)    az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal  

delegál.  

I.2.    A Bizottság tagjainak megbízatása az alakuló üléstıl számított 3 évre szól. Az új 
bíráló bizottság megalakulásáig feladataikat a megbízásuk lejártát követıen is 
ellátják. A Bizottság tagjai ismételten megbízhatóak. 

I.3     A Bizottságban viselt tagság megszőnik, ha a tag 

a)    megbízása lejár, 

b)    meghal, 

c)    tagságáról lemond, 

d)    megbízását visszavonják, vagy 

e)    képviseleti jogosultsága megszőnik az általa képviselt intézménynél, 
szervezetnél. 



Amennyiben a Bizottság bármely tagjának megbízatása lejárat elıtt megszőnik, 
akkor nem kell új bíráló bizottságot alakítani, a b)–e) pontban foglalt esetekben az 
I.1. pontban meghatározott szervek a tagság megszőnésétıl számított 30 napon 
belül kötelesek az új tag delegálásáról gondoskodni. 

I.4.    A Bizottság tagjainak joga, hogy szavazati joggal részt vegyen a 
határozathozatalban. 

A Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az elnök megválasztásához valamennyi 
bizottsági tag jelenléte és a jelenlévık többségi szavazata szükséges. Az elnök 
visszahívható, a visszahíváshoz valamennyi tag egyhangú döntése szükséges.  

I.5.    A tag kötelezettsége, hogy 

a)    rendszeresen részt vegyen a Bizottság ülésén, illetve a Bizottság munkájában,  

b)    szakmaterületi felosztás szerint a pályázatokat értékelje, 

c)    esetleges összeférhetetlenségét jelezze.  

I.6.    A Bizottság tagja tudomásul veszi, hogy a pályázóknak a pályázatok elbírálása 
során megismert személyes adatait harmadik személy részére nem adja át, illetve 
mások számára nem teszi hozzáférhetıvé és az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény személyes adatok 
védelmére vonatkozó rendelkezéseit betartja. 

I.7.    A Bizottság tagja nem vehet részt 

a)    saját pályázatának elbírálásában, 

b)    az ıt érintı döntés meghozatalában, 

c)    a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója 
pályázatának elbírálásában,  

d)    munkáltatója, a munkáltatói jogkör gyakorlója által benyújtott pályázat 
elbírálásában, valamint annak a személynek a pályázata elbírálásában, akivel 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

I.8.    A Bizottság elnöke  

a)    vezeti a Bizottság üléseit; 

b)    ellátja a Bizottság képviseletét; 

A Bizottság elnökének írásbeli meghatalmazása alapján a Bizottság képviseletét a 
Bizottság egyik tagja is elláthatja. 

I.9.    Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) 
– mint a Bizottság munkáját segítı szerv – az alábbi feladatokat látja el: 



a)    elıkészíti a Bizottság által tárgyalandó pályázati anyagokat, 

b)    elıkészíti az ülést, 

c)    az ülésrıl kivonatos jegyzıkönyvet és emlékeztetıt készít. 

II. A Bizottság feladatai 

II.1.    Ellátja az egészségügyi szakterület vonatkozásában benyújtott vizsgaelnöki 
pályázatok szakmai bírálatát. 

II.2.    Az egészségügyi ágazathoz tartozó szakképzések területén – a külön intézkedéssel 
elrendelt – vizsgaelnöki feladatok ellátására meghirdetett pályázati felhívás 
szakmai szempontjait kidolgozza, meghatározza a pályázatok értékelésének 
szempontjait. 

II.3.    A Bizottság az EEKH részére javaslatot tesz: 

a)    a vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvételre, 

b)    vizsgaelnöki névjegyzékbıl való törlésre, 

c)    vizsgaelnöki tevékenység végzésének ideiglenes felfüggesztésére, 

d)    a nyilvántartásba vétel meghosszabbítására 

vonatkozóan. 

III. A Bizottság mőködése 

III.1.    A Bizottság mőködésének feltételeirıl az EEKH – a Nemzeti Erıforrás 
Minisztérium által átadott forrásból – gondoskodik. A tagok részére tiszteletdíj 
adható az EEKH elnökének döntése alapján, amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetési forrás lehetıvé teszi.  

III.2.    A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésein testületként gyakorolja. Az üléseken tett 
javaslatait és meghozott döntéseit jegyzıkönyvbe foglalja. 

III.3.    A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. 

III.4.    A Bizottság javaslatait, döntéseit – a pályázat elfogadására, elutasítására tett 
javaslatait, valamint az elnökválasztásról szóló döntést kivéve – egyszerő 
többséggel hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás 
zárt ülésen, nyílt szavazással történik. 

III.5.    A Bizottsági ülésekrıl jegyzıkönyv készül, melyet a Bizottság elnöke és egy 
Bizottsági tag hitelesít.  

 



IV. A Bizottság alakuló ülése 

IV. 1.    A Bizottság az alakuló ülésen szavaz az ügyrend elfogadásáról, ezt követıen az 
EEKH elnöke az ügyrendet jóváhagyás céljából megküldi a nemzeti erıforrás 
miniszter részére. 

IV. 2.    A Bizottság megalkotja a mőködésének részletes szabályait tartalmazó eljárási 
rendet, amelyet a Bizottság tagjai jóváhagynak. 

V. A Bizottság ülésének összehívása 

V.1.    A Bizottság évente legalább 3 alkalommal tart ülést.  

V.2.    A Bizottság üléseit az EEKH elnöke hívja össze a dátumot, a helyszínt tartalmazó 
írásos meghívó alapján. A meghívót legkésıbb az ülést megelızı 8. munkanapig 
kell kiküldeni az érintetteknek elektronikus úton. 

V.3.    A munkaanyagokat a meghívóval együtt, de legkésıbb az ülést megelızı 3. 
munkanapig kell a tagok részére megküldeni elektronikus úton.  

VI. A helyettesítés és a távolmaradás bejelentésének a rendje 

VI.1.    A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag helyettesíti teljes 
jogkörrel. 

VI.2.    A bizottsági tagságból adódó szavazati jogosultság és a tagsággal járó 
kötelezettség személyre szól. A bíráló bizottsági ülésen való részvétel és a 
szavazati jog más személyre nem ruházható át. 

VI.3.    Az ülésekrıl való távolmaradást az EEKH részére kell bejelenteni legkésıbb az 
ülést megelızı munkanapon. A távolmaradást az ülés jegyzıkönyvében rögzíteni 
kell, és nyilván kell tartani.  

VII. A Bizottság ülésének a rendje 

VII.1.    A Bizottság ülését a Bizottság elnöke vezeti.  

VII.2.    A Bizottság elnöke az ülés megnyitása után megállapítja a Bizottság 
határozatképességét. 

VII.3.    Amennyiben a Bizottság határozatképtelen, vagy az ülés ideje alatt, a napirend 
megtárgyalásának befejezése elıtt határozatképtelenné válik, a Bizottság elnöke 
az ülést bezárja, és megismételt ülést rendel el 8 munkanapon belül, amelyre a 
távollévıket elektronikus úton és telefonon hívja meg.  

VIII. Kivonatos jegyzıkönyv és emlékeztetı 

VIII.1.    A Bizottság üléseirıl kivonatos jegyzıkönyvet kell készíteni.  



VIII.2.    A kivonatos jegyzıkönyv alapján – az ülést követı 5 munkanapon belül – 
emlékeztetıt kell készíteni. A kivonatos jegyzıkönyv és az emlékeztetı 
elkészítéséért az EEKH a felelıs.  

VIII.3.    Az emlékeztetı tartalmazza a jelenlévık névsorát, a határozatképességet, az ülés 
napirendjét, illetve a Bizottságnak az ülésén tett javaslatait, döntéseit és a 
döntések szavazati arányát, a kivonatos jegyzıkönyv pedig a hozzászólásokat is.  

VIII.4.    Az emlékeztetıt az EEKH az ülést követı 5 munkanapon belül a Bizottság tagjai 
részére megküldi. 

VIII.5.    A Bizottság által hozott döntések sorszámozása folyamatos, a számozás naptári 
évenként újraindul. A döntésszám után „per” jellel (/) elválasztva mindig fel kell 
tüntetni a döntés keltének évét. 

VIII.6.    A Bizottság ülésérıl készített kivonatos jegyzıkönyvet és emlékeztetıt az 
iratkezelés rendjére vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig az EEKH 
megırzi.  

IX. A Pályázat elbírálási rendje 

IX.1.    A Bizottság a vizsgaelnökök által benyújtott pályázatokat, kérelmeket évente 
három alkalommal bírálja el. 

IX.2.    A Bizottság javaslatainak figyelembe vételével az EEKH elnöke határozatban 
dönt a pályázók kérelmeirıl, valamint kiadmányozza azokat. 

X. Hatálybalépés 

Jelen ügyrend 2012. március 9-én lép hatályba. 

 


