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Az iskola neve 2020. július 1-jén megváltozott. Jelen szabályzat a korábban elfogadott és 

2018. szeptember 3. napjától érvényes iskolai vizsgaszabályzatot a névváltoztatás és az 

iskolatípusra vonatkozó jogszabályi változások kivételével változatlanul érvényben 

hagyja. 

Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum vizsgaszabályzata 

1. A vizsgaszabályzat célja és hatálya 

1.1 A vizsgaszabályzat célja 

Az iskola vizsgaszabályzatának célja az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók, valamint 

felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyek tanulmányok alatt tett 

vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítását a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

123.§ (2) 26. paragrafusa, valamint a törvény végrehajtása érdekében készült 12/2020. (II.7.) 

Korm.rendelet vonatkozó paragrafusai (2.§ (1) d); 14.§ (2) g); 31.§; 180.§ (1)-(8); 182.§ - 189.§; 

195.§ (5) b); 293.§ (1) b), (2) b), (3); 296.§) határozzák meg (Jelen szabályzat 2.sz. melléklete). 

A fenti jogszabályokban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

(osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javító- és pótlóvizsga) 

 követelményeit, 
 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

 és az értékelés rendjét  

az oktatói testület a szakmai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza. 

A fenti jogszabályokban foglalt szabályozás mellett az ágazati alapoktatást lezáró ágazati 

alapvizsga lebonyolítására vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket a Szakképzésről szóló 2019. 

évi LXXX. törvény paragrafusai (74.§ (3); 91.§; 123.§ (2) 36.), valamint a törvény végrehajtása 

érdekében készült 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet 255.§ paragrafusa tartalmazzák (Jelen 

szabályzat 3.sz. melléklete). 

Az ágazati alapvizsga  

- követelményrendszerét, 

- az ágazati alapvizsgára bocsátás feltételét, 

- az ágazati alapvizsga leírását, mérésének, értékelésének szempontjait 

- a vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális eseteit, módját és feltételeit 

az adott ágazatra központilag kiadott „Képzési és kimeneti követelmények” című dokumentum 

tartalmazza. 

A tanulmányok alatti vizsgák azon tanulók/képzésben részt vevő személyek osztályzatainak 

megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik 

alapján a jogszabályok és az intézmény szakmai programja szerint nem lehet meghatározni. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  



1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az iskola által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótlóvizsgákra, 

 ágazati alapvizsgákra 

vonatkozik. Kiterjed továbbá az iskola oktatói testületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

2. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

2.1 A vizsgatantárgyak vizsgarészei 

A 2016-2019 között nappali munkarendű oktatásra, valamint a 2019-ben esti munkarendű 

oktatásra beiratkozottak számára 

 Közismereti és szakmai elméleti tantárgyak írásbeli + szóbeli 

 Művészetek (Vizuális kultúra) és Informatika gyakorlati + szóbeli 

 Testnevelés és a szakmai gyakorlati tantárgyak gyakorlati 

A 2020-tól nappali és esti munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 Közismereti tantárgyak     írásbeli + szóbeli 

 Érettségire felkészítő tantárgy: 

Művészetek (Vizuális kultúra)    gyakorlati + szóbeli 

 Digitális kultúra      gyakorlati + szóbeli 

 Testnevelés       gyakorlati 

 Szakmai tantárgyak: a Képzési programban adott tanulmányi időszakra előírt 

elmélet-gyakorlat arányának megfelelően: 

o szakmai elmélet     írásbeli + szóbeli 

o szakmai gyakorlat     gyakorlati 

2.2 A vizsgatantárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény szakmai programjában és helyi tanterveiben található követelményrendszerével. 

2.3 Az értékelés rendje 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően 

a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos 

rendszerben (ajánlott összesen 100 pont) történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes 

részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. 

A 2016-2019 között nappali munkarendű oktatásra, valamint a 2019-ben esti munkarendű 

oktatásra beiratkozottak számára 



Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható 

pontszám 60%-ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes 

pontszám 80%-ával azonos. 

Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a gyakorlati 

vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%–ával 

egyezik meg. 

A 2020-tól nappali és esti munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

Közismereti tantárgyak esetében, ahol az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli 

vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy 

kivételével – a teljes vizsgára kapható pontszám 60%-ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében 

az írásbeli pontszáma az összes pontszám 80%-ával azonos. 

Digitális kultúra, illetve más érettségire felkészítő tantárgyak (pl. Vizuális kultúra) esetében, 

ahol a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a 

gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%–

ával egyezik meg. 

Szakmai tantárgyak esetében a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat vizsgarészek maximális 

pontszámainak aránya a Képzési programban adott tanulmányi időszakra előírt elmélet-

gyakorlat arányának felel meg. A szakmai elmélet vizsgarészen belül az írásbeli maximális 

pontszáma az adott vizsgarészre kapható pontszám 60%-ával egyezik meg. 

A vizsgatárgy (szakmai tantárgyak kivételével) akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, 

az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként 

határozandó meg: 

 0–24% – elégtelen 

 25–39% – elégséges 

 40–59% – közepes 

 60–79% – jó 

 80–100% – jeles. 

  



Szakmai tantárgyak esetében 

a) A szakmai elmélet vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló/képzésben részt vevő 

személy a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

b) A szakmai gyakorlat vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló/képzésben részt 

vevő személy a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

c) A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben 

elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg: 

 0–39% – elégtelen  

 40–52% – elégséges 

 53–69% – közepes 

 70–84% – jó 

 85–100% – jeles. 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

3. Egyéb 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, 

akkor az osztályzatokat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

A tanuló kezdeményezésére induló osztályozó vizsgára jelentkezés esetén  

az 1.sz. mellékletben található kérelem kitöltése szükséges. 

4. Záradék hatálybalépésről 

A módosított vizsgaszabályzatot – az intézmény 2021-2022-es tanévtől érvényes szakmai 

programjának részeként – 2022. január 4-én fogadta el az oktatói közösség.  

A vizsgaszabályzat az elfogadás napján lép hatályba. 

Érd, 2022. január 4. 

Dózsa Lajos 

igazgató 

  



1.sz. melléklet 

 

Érdi SZC Kós Károly Technikum 

igazgatója 

Helyben 

 

Tárgy:  kérelem osztályozó vizsga engedélyezésére 

 

A tanuló neve, osztálya:

 ………………………………………………………………………………………… 

Tantárgy:

 ………………………………………………………………………………………… 

Tanár neve:

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Kérem, engedélyezze számomra a fent megadott tantárgyból osztályozó/különbözeti* vizsga 

letételét. 

Indok: 

előrehozott érettségi vizsgát szeretnék tenni. 

egyéb: 

…………………………………………………………………………………………………. 

A vizsgaidőszak: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Érd, 20…………………………………………….. 

 

 

…………………………………….     ……………………………. 

 tanuló aláírása       szülő/gondviselő aláírása 

 

Szaktanár javaslata: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

*Megfelelő aláhúzandó.  



2. sz. melléklet 

 
Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (123.§ (2) 26.) 

„123.§ (2) 26. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a tanuló értékelésének 

és minősítésének, valamint a tanulmányok alatti vizsga részletes szabályait.” 

12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (2.§ (1) d); 14.§ (2) 

g); 31.§; 180.§ (1)-(8); 182.§ - 189.§; 195.§ (5) b); 293.§ (1) b), (2) b), (3); 296.§) 

„2.§ (1) d) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező 

fenntartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes 

részvételre jogosult, ingyenesen biztosítja az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az 

ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga). 

14.§ (2) g) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza a szakképző intézmény nevelési 

programját, ennek keretén belül a tanulmányok alatti vizsga szabályait. 

31.§ (1) A tanulmányok alatti vizsgáról tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként és 

vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

(2) A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító szakképző intézmény nevét, OM 

azonosítóját és címét. 

(3) A jegyzőkönyv 

a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait és annak a 

szakképző intézménynek a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban, illetve felnőttképzési 

jogviszonyban áll, 

b) a vizsgatárgy megnevezése mellett 

ba) az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

bb) a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező oktató 

aláírását, 

bc) a végleges osztályzatot, 

c) a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, valamint 

d) a vizsgabizottság elnökének és tagjainak, valamint a jegyzőnek a nevét és aláírását 

tartalmazza. 

180.§ (1) A szakképző intézmény szakmai programja a tanítási év közben történő értékelés során 

lehetővé teheti a tanuló kompetenciaalapú értékelését is, amelyhez kapcsolódóan az értékelésnél az Szkt. 

60. § (3) bekezdése alapján alkalmazható érdemjegyeknek való megfelelés szabályait meghatározza. 

(2) A tanuló félévi és év végi osztályzatait 

a) évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy 

b) a tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye 

alapján kell megállapítani. 

(2a) A tanuló értékelése és minősítése keretében a tanuló magatartása és szorgalma nem 

osztályozható. 

(3) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 



c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 

(4) Egy osztályozó vizsga - a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy 

és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát a szakképző 

intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az 

adott tanítási évben kell megszervezni. 

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban a szakképző intézményben tehet, amelyben a tanulmányait 

folytatni kívánja. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

(6) A vizsgázó pótlóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel 

nem róható okból elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló 

esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott 

vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, illetve a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

(8) Javítóvizsga letételére az augusztus tizenötödikétől augusztus hónap utolsó napjáig terjedő 

időszakban az igazgató által meghatározott időpontban van lehetőség. 

182. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgaidőszakát legkésőbb a tanulmányok alatti vizsgát 

megelőző három hónappal korábban kell kijelölni. A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról a vizsgázót 

a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

(2) Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független vizsgabizottság 

előtt vagy abban a szakképző intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A 

szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

(3) A szakképző intézményben tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a szakképzési államigazgatási szerv a vizsgázó - kiskorú vizsgázó 

esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés szerint 

előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Ha a szakképző 

intézmény oktatóinak szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit és az értékelés szabályait a szakképző intézmény 

szakmai programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt a szakképző 

intézményben szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság 

elnökét és tagjait a szakképzési államigazgatási szerv bízza meg. 



(6) Az olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a szakképző intézmény szakmai 

programja alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot 

szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum 

hatvanperces, az adott vizsgatárgy legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli 

vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység sikeres teljesítése. 

183. § (1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 

szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 

oktató csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. 

(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga 

jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató e 

feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a 

helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan 

meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

(4) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

184. § (1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, ha a 

vizsgatevékenység megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató 

oktató által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program 

formájában - kell elkészíteni. 

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató jelenlétében megállapítja a jelenlévők 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A 

vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a szakképző intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb 

írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, 

amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

(5) Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről a szakképző intézmény 

gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 



185. § (1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak 

ezeken a lapokon lehet készíteni. 

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

tantárgyanként minimum hatvan perc. 

(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

186. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - harmadik vizsgaként is 

megszervezhető. 

(2) Ha a vizsgáztató az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, 

ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a 

vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató a szabálytalanság tényét és a megtett 

intézkedést írásban jelenti az igazgatónak, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul 

kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az igazgató a megállapításait 

részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató nyilatkozatát, 

az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a 

szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató, az igazgatója és a vizsgázó 

írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

(3) Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az üres és 

a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztatótól. 

A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által 

használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre 

adott megoldásokat. 

(5) Ha a vizsgáztató a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem 

engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti 

az igazgatót. 

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az igazgatóból és két - a 

vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - oktatóból álló háromtagú bizottság a cselekmény 

súlyosságát mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 

c) ha a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát eredménytelennek nyilvánítja, vagy 

az a) pont szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

187. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 



(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - ha szükséges 

- kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz 

szükséges segédeszközökről a vizsgáztató gondoskodik. 

(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 

szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama 

tizenöt percnél nem lehet több. 

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni, 

vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottságtól segítséget kaphat. 

(7) A vizsgabizottság a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehet fel, ha meggyőződött 

arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem 

tudta folytatni, vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel 

kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló 

idő eltelt. 

(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése 

nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli 

minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell 

felezni, és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

188. § (1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

(3) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 

szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért 

eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

(4) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 

írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

189. § (1) A gyakorlati vizsgatevékenység szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgynak a 

szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem 

állapítanak meg. 

(2) A gyakorlati vizsgatevékenység tartalmát az igazgató hagyja jóvá. 

(3) A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 



(4) A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 

vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi előírásokról. 

(5) A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a gyakorlati vizsgatevékenység ismertetésének 

ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok 

szerinti megosztására vonatkozóan a gyakorlati vizsgatevékenység leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

Nem számítható be a gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időbe a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

(6) A gyakorlati vizsgatevékenységet egy érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel kell 

tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a tanszak megnevezését, a vizsgamunka 

tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző 

oktató írja alá. 

(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgatevékenységre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott 

osztályzatok alapján kell meghatározni. 

195.§ (5) b) Az egyéni tanulmányi rend keretében a tanuló a következő kedvezményekben 

részesíthető: osztályozó vizsga letételének a tanéven belül egyéni időpontban történő engedélyezése. 

293. § (1) A szakképző intézmény az Nkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véleményére 

tekintettel a beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló számára  

b) biztosítja az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást, 

valamint tanulmányok alatti vizsga letételét, továbbá 

(2) A szakképző intézmény az Nkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véleményére tekintettel a 

sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy részére  

b) biztosítja az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást, 

valamint tanulmányok alatti vizsga letételét. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kedvezményekről az igazgató dönt. Az igazgató az Nkt. 

szerinti szakértői bizottság szakértői véleményétől nem térhet el. 

296. § (1) A tanulmányok alatti vizsga tekintetében - ha azt a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, a sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékosság jellege indokolja - a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási rendellenességgel küzdő tanuló, a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy 

számára 

a) az írásbeli vizsgával összefüggésben 

aa) meg kell növelni az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel, 

ab) lehetővé kell tenni segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét, illetve 

ac) engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 

b) a szóbeli vizsgával összefüggésben 

ba) meg kell növelni a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel, illetve 

bb) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le. 



(2) Ha a vizsgázónak a 293. § (3) bekezdése szerinti engedélyben lehetővé tették, hogy az írásbeli 

vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli vizsgatevékenységből és szóbeli 

vizsgatevékenységből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell 

kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A 

vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a 

vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

(3) Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 

biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató felolvassa.” 

  



3. sz. melléklet 

 
Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (74.§ (3); 91.§; 123.§ (2) 36.) 

„74. § (3) Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. 

91. § (1) Az ágazati alapvizsga a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott 

ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit méri. A tanuló, 

illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati 

alapvizsgát. 

(2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai 

tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

(3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és 

az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény 

feladatellátási helye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A vizsgabizottság elnöke a 

Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult. 

(4) Az ágazati alapvizsga teljesítését a bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati alapvizsga 

bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör 

betöltésére való alkalmasságot igazol. 

123.§ (2) 36. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az ágazati alapvizsga 

megszervezésének és lebonyolításának, a vizsgabizottság kialakításának és díjazásának szabályait.” 

12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (255.§) 

„255. § (1) Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell 

alkalmazni az e §-ban meghatározott eltérésekkel. 

(2) Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézményben kell az Szkt. 91. § (3) bekezdése szerinti 

vizsgabizottság előtt letenni. 

(3) Az ágazati alapvizsga vizsgafeladatait és azok javítási-értékelési útmutatóját a képzési és kimeneti 

követelményekhez igazítottan a szakképző intézmény határozza meg. 

(4) Az ágazati alapvizsgához kapcsolódó javító- és pótlóvizsga letételére az ágazati alapvizsgát 

követő hatvan napon belül kell lehetőséget biztosítani.” 


