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A MESZK VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK
VIZSGABIZOTTSÁGI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS TOVÁBBRA IS AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK:
1. Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a MESZK Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottság feladatai
az elmúlt évekhez képest tovább bővült. Ezen feladatok ellátásának hatékonysága miatt szükségessé vált
a bizottság létszámának bővítése. A bizottsági tagok és szaktanácsadók továbbra is felelősen végzik
munkájukat a bizottság ügyrendje szerint, mely Kamaránk honlapján elérhető.
2. A MESZK Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottsága (OTTB) továbbra várja a vizsgabizottsági
tagok jelentkezését. A vizsgabizottsági tag pályázat benyújtása folyamatos, minden és augusztus 30-ig
beérkezett pályázatok november 30-ig kerülnek elbírálásra. A pályázat elbírálásának egyik szempontja,
hogy a pályázó feleljen meg „a vizsgabizottsági tag delegálásáról szóló kritérium rendszerbe
foglaltaknak”. A pályázat, valamint a kritérium dokumentumai elérhetőek az alábbi linken:
http://www.meszk.hu/info.aspx?web_id=&sp=14 .
Szeretnénk a pályázók figyelmét felhívni arra, hogy az Europass önéletrajzban a munkatapasztalat leírása
az elbírálásnál kiemelt jelentőségű. Kérjük továbbá a dokumentumokban feltüntetni a szakmaspecifikus
szakértői tevékenység végzését a pályázni kívánt szakképzésnél.
Pályázat beküldésének címe: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete, 1450
Budapest, Pf.: 214. vagy elektronikus úton: oktatas@meszk.hu.
3. A szakmai vizsgákhoz szükséges érvényben lévő jogszabályok elérhető a Kamara honlapján a
vizsgabizottsági mappában az alábbi linken: http://www.meszk.hu/info.aspx?web_id=&sp=14 .
A felület tartalmazza azokat a jogszabályokat, melyek kapcsolódnak a szakképzés rendszeréhez, és a
vizsgabizottsági tagok számára segítséget nyújtanak vállalt feladatuk elvégzésében. Az új OKJ-hoz
tartozó összes kerettanterv, modulrendelet, szakmai és vizsgakövetelmény legyűjtése megtörtént.
A vizsgabizottsági tagok munkájának segítése, valamint a jogszabályi változások nyomon követése
céljából a regisztrált továbbképzések előadásai a honlapra feltöltésre kerültek, mely a fenti linken elérhető.
4. Az Oktatási Továbbképzési és Tudományos Bizottság a vizsgabizottsági tagok részére 2017/2018. évben
regionális továbbképzés formájában lebonyolította a szinten tartó továbbképzést. A rendezvény
szervezésével a bizottság célja a jogkövető és a szakmai követelmény rendszer vizsgabizottsági tag, és
a szakmai szakértők felelősségének több aspektusú bemutatása volt. A rendezvény másik célja, hogy
átfogó képet mutasson be a jelen egészségügyi szakképzés kihívásaira, és irányt mutasson a lehetséges
rendszerszintű változásokra. A feladatokat sikeresen teljesített tagtársainknak gratulálunk, és kérjük
egyben azt is, hogy a személetet közvetítse és alkalmazza a gyakorlatban, a közös cél elérése érdekében.
Szeretnénk, hogy a vizsgabizottsági tagjaink Kötelező Szakmacsoportos Továbbképzések (KTK)
szakértőjeként is részt vennének a munkában, ezért várjuk elhívatott Munkatársaink jelentkezését a
Területi Szervezetnél, hogy ezzel segítsék a Területi Oktatási Bizottságokat.

5. Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet, hogy csak esetenként történik meg a személyes adatok (pl.
lakcím) változásának a bejelentése, ezért kérjük, hogy a módosulást követő 15 munkanapon belül
szíveskedjék elektronikus úton az oktatas@meszk.hu címre a megváltozott adatot az „Adatváltozás
bejelentő lapon” megküldeni, mely megtalálható a kamara honlapján az alábbi linken:
http://www.meszk.hu/info.aspx?web_id=&sp=14 .
6. A korábbi évekhez képest a vizsgabizottság delegálásának folyamatában változás nem történt. A megbízó
levél, valamint a szakmai vizsgáról szóló jelentést a https://vej.nive.hu felületen érhető el. Kamaránk
továbbra is szeretne tájékoztatást kapni a „problémás” vizsgákról, ezért a vizsgabizottsági tagnak
lehetősége van bejelentést tenni. Kérjük, hogy az a vizsgabizottsági tag aki szeretne a lehetőséggel élni,
a honlapon a vizsgabizottsági mappában található „Rendkívüli esemény bejelentő lap” elnevezésű
formanyomtatványon tegye meg észrevételeit, és küldje meg az oktatas@meszk.hu elektronikus címre a
vizsgát követő 15 napon belül. A beérkezést követően az Oktatási, Továbbképzés és Tudományos
Bizottság kivizsgálja a leírtakat. A rendkívüli eseményekről szóló bejelentések tartalma struktúra szerint
összegyűjtésre kerülnek, melyet az Illetékes szervezet/főhatóság felé fejlesztési javaslatként továbbítunk.
7. Továbbra is mindkét – szakmai vizsgán részt vevő vizsgabizottsági tag – részére megküldjük a „Kamarai
Kiadványt” postai úton, melyet az előző éveknek megfelelően a sikeres vizsgát tett vizsgázók számára
szükséges kiosztani. Kérjük a vizsgabizottsági tagokat, hogy a sikeres vizsgázók részére részletes
tájékoztatás adjanak az egészségügyi szakdolgozó jogai, kötelezettségeiről a Kamarai Kiadvány alapján.
8. Az Emberi Erőforrások Minisztérium Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztálya
ismételten felállította a tankönyvbizottságot, mely megkezdte munkáját. A bizottság az OKJ
szakképesítésekhez ajánlott irodalomjegyzék összeállításában vesz rész külső szakértőkkel
együttműködve. A jelenlegi ajánlott tankönyvlista szakképzésben fellelhető modulok szerint elérhető az
ÁEEK honlapján, az alábbi linken: https://www.enkk.hu/files/2o17/irodalomjegyzek_ajanlas.pdf .
Reméljük, hogy a bizottság munkája hatással lesz a szakképzésekben kötelezően használandó
tankönyvek listájának bővítésében.
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt időszakban a kamara által delegált vizsgákon segítette
munkánkat és jelentési kötelezettségének eleget tett.
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