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PREAMBULUM
A Nyugat-magyarországi Egyetem a felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódó
vizsgaszervezési és lebonyolítási folyamatok meghatározása érdekében a szakmai
vizsgaszervezési szabályzatát a következő jogszabályi háttér figyelembevételével alkotta meg:
-

-

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
a komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 315/2013.
(VIII.28.) Korm.rendelet,
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és a
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályairól szóló 393/2013. (XI.12.) Korm.rendelet,
a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 111/2010. (IV.9.) Korm. rendelet,
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII.29.) Korm. rendelet,
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.)
Korm.rendelet,
az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az
Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló
31/2004. (XI.13.) OM rendelet,
A felnőttképzés minőségbiztosítási szabályzata, NymE
Iratkezelési Szabályzat, NymE

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS CÉLJA
(1)

Jelen vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) kiterjed a
Nyugat-magyarországi Egyetem bármely képzési helyszínén folytatott felnőttképzési
tevékenység keretében szervezett komplex szakmai vizsgák szervezésére és
lebonyolítására (a továbbiakban: szakmai vizsga).

(2)

A Felnőttképzési vizsga- és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja a Nyugatmagyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) felnőttképzési tevékenységéhez
kapcsolódó vizsgaszervezési és lebonyolítási folyamatainak meghatározása.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A képző intézmény a képzés befejezését követő kilencven napon belül gondoskodik a képzés
záróvizsgájának megvalósításáról (Ftv. 20.§ 11., g).
(1)

A felnőttképzési tevékenység szakmai felügyeletét az egyetem Szervezeti és Működési
Rendje szerint, a Rektorhelyettesek ügyrendjében kapott felhatalmazás alapján a
mindenkori oktatási rektorhelyettes látja el.

(2)

Az oktatási rektorhelyettes az éves felnőttképzési terv összeállításához, a finanszírozás
forrásainak meghatározásához és a minőségcélok kitűzéséhez koordinációs bizottságot
hozhat létre. A képzési programok végrehajtásához szükséges erőforrások
előkalkulációja a Képzések önköltségszámításának kalkulációs adatlapja szerint, a
képzés tervezésekor történik. (A felnőttképzés minőségbiztosítási szabályzat 4.2.). A
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komplex szakmai vizsga költségkalkulációját szintén ugyanezzel a tervezett hallgatói
létszámmal kell elkészíteni, és ennek alapján a hallgatói vizsgadíj mértékét megtervezni.
(3)

A komplex szakmai vizsgajelentkezés lezárása után állapítható meg az NSZFH felé
lejelentő vizsgázó létszám. Erre a létszámra kell elkészíteni az adott szakmai vizsga
tényleges előkalkulációját, melyet a vizsga bejelentése előtt jóváhagyás céljából az
oktatási rektorhelyettesnek meg kell küldeni. Kritikusan alacsony (veszteséges) vizsgázói
létszám esetén az oktatási rektorhelyettes a koordinációs bizottság egyetértésével dönthet
a vizsgázók külső vizsgaszervezőhöz történő átadásáról is, ha a jogszabályi határidőn
belül a vizsga lezárása teljesíthető.

(4)

Az egyetem, mint vizsgaszervező azt a kart bízza meg az adott szakmai vizsga
lebonyolításával, amely az adott képzésért felelős, azaz a képzési programot kidolgozta.
A vizsgaszervező vezetője (a továbbiakban: rektor) a szakmai vizsga előkészítésére és
lebonyolítására írásban megbízza a kari felnőttképzési felelőst, a továbbiakban kari
koordinátort.

(5)

A kari koordinátor a helyi sajátosságokat figyelembe véve a vizsga lebonyolítása során
alkalmazza azon rendelkezéseket, amelyek a vizsgázó és a vizsgaszervező számára
egyértelművé teszik az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

(6)

A konkrét lebonyolítási rendet az adott komplex szakmai vizsgára vonatkozóan a kari
koordinátor készíti elő és az első vizsgatevékenység megkezdése előtt legalább 7 nappal
az esetleges kiegészítésekkel együtt eljuttatja a vizsgabizottság tagjaihoz.

(7)

A szakképesítésre vonatkozó konkrét vizsgáztatási követelményeket a szakképesítésre
vonatkozó „Szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény” (a továbbiakban: SZVK)
tartalmazza.

(8)

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsgák írásbeli és interaktív és
központi gyakorlati vizsgatevékenységét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, illetve néhány szakképzésnél a modulzáró vizsgák írásbeli tevékenységét a
szakképesítésért felelős minisztérium, szakhatóság által közzétett időpontokban lehet
megszervezni.

(9)

A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül be kell
fejezni, kivéve, ha az SZVK másként rendelkezik.

(10) Az egyes szakképesítésekhez tartozó tanulmányi tájékoztatókat biztosítani kell a
felnőttképzésben résztvevőknek.
(11) Az egyetem, mint komplex szakmai vizsgát szervező intézmény ellátja a szakmai
vizsgaszabályzatban meghatározott feladatokat. Gondoskodik, hogy a kialakított
vizsgacsoport tagjai eredménytelen szakmai vizsga esetén legkésőbb a komplex szakmai
vizsgát követő vizsgaidőszak végéig javító-, pótlóvizsgát tehessenek.
(12) Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán
teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményekben (SZVK) meghatározott valamennyi
követelményt.
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3. A SZAKMAI VIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
(1)

Szakmai vizsgára csak az a felnőtt bocsátható, aki teljesítette a vizsgára jelentkezés
feltételeit, szakmai vizsga esetén a szakképesítésre vonatkozó SZVK-ban és a képzési
programban előírt feltételeket. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a
jelentkezést vissza kell utasítani.

(2)

A vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolarendszeren kívüli komplex
szakmai vizsgák esetében legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 45
naptári nap.

(3)

A vizsgára jelentkezni az 1. formanyomtatvány kitöltésével és az előre meghatározott
vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan kitöltött és aláírt jelentkezési lapot
személyesen vagy meghatalmazott útján a kari koordinátornál kell leadni.

(4)

A hiányosan vagy rosszul kitöltött jelentkezési lapok automatikusan érvénytelenek. A
jelentkezési lap érvénytelenségéből eredő esetleges károkért, hátrányokért az egyetem
nem vállal felelősséget. A jelentkezési lap érvénytelen, amennyiben:
- nincs aláírva,
- a jelentkező nem azonosítható egyértelműen,
- a jelentkező egyáltalán nem, vagy nem egyértelműen jelöli be, hogy miből
szándékozik vizsgázni,
- a vizsgára jelentkezőnek képzési díj tartozása van,
- határidőn túli a beadott jelentkezés.

(5)

A vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg minden esetben be kell mutatni a jogszabályban
meghatározott okiratokat, illetve be kell nyújtani a vizsgával kapcsolatos kérelmeket –
vizsgafelmentést – és csatolni kell a kérelem alapjául szolgáló iratokat, azok elbírálásához
szükséges iratokat vagy azok hiteles másolatát és a vizsgadíj banki átutalásáról szóló
igazolást.

(6)

A javító-vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a vizsgázónak a jelentkezési lapjához
csatolni kell a törzslap kitöltésére szolgáló központi elektronikus rendszerből
kinyomtatott és a vizsgaszervező által hitelesített törzslapkivonatot is.

(7)

A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor minden esetben be kell mutatni – a képző által
kiállított – a sikeres modulzáró vizsgákról szóló igazolást (2. formanyomtatvány). A
modulzáró vizsgákról szóló igazolás tartalmazza:
- a szakmai követelménymodulok azonosító számát, megnevezését,
- a modulzáró vizsga időpontját és eredményességét.

(8)

A vizsgaszervező a jelentkezési lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a vizsgázó
megfelel a szakmai és vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek. A
jelentkezési lap egy másolati példányát az aláírást követően a vizsgára jelentkezőnek
vissza kell adni.
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A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a következő adatokat:
a vizsgára jelentkezőnek
a.) a vizsgára jelentkező adatait:
nevét, születési nevét (akkor is ki kell tölteni, ha azonos a névvel),
születési helyét, idejét, lakcímét, tanulói/hallgatói azonosító számát,
anyja születési nevét, állampolgárságát.
b.) a megszerezni kívánt szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését,
c.) a szakmai vizsgára felkészítő képző intézmény megnevezését, címét,
d.) a képzés formáját asszerint, hogy a vizsgázó iskolai rendszerű vagy
iskolarendszeren kívüli képzésben vett részt
e.) a vizsgaszervező megnevezését,
f.) a vizsga, javítóvizsga vagy pótlóvizsga várható időpontját
g.) javító vagy pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladatok megjelölését,
h.) a vizsgára történő jelentkezés dátumát,
i.) a vizsgára jelentkező aláírását (aláírás nélkül érvénytelen)
a vizsgaszervezőnek
j.) a vizsgaszervező képviselőjének olvasható nevét, aláírását,
k.) a vizsgaszervező bélyegzőjét,
l.) a vizsgaszervező képviselője által külön aláírt záradékot,
amely tanúsítja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátáshoz szükséges
feltételekkel rendelkezik, és az azokat igazoló dokumentumokat a
vizsgát megelőzően bemutatta

4. VIZSGAFELMENTÉS
A szakképzés törvény 11.§ alapján: A sajátos nevelési igényű vizsgázó részére az SZVK-ban
meghatározott pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági követelmények
figyelembevételével biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó felkészítést és
vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a
kötelezettségeit, a szakképesítés vizsgáztatási követelményeit.
(1)

A vizsga letétele alól az SZVK 7.2. pontjában foglaltak szerint adható felmentés.

(2)

A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be
a vizsgaszervezőhöz. A kari koordinátor a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai
vizsgabizottság részére.

(3)

A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről
határozatot hoz, amelyről a vizsgázót a kari koordinátor legkésőbb a vizsga első
vizsgatevékenysége megkezdése előtt 3 nappal, írásban tájékoztatja. A vizsgabizottság a
döntésről hozott határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

6

(4)

Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának
letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett
országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott
követelményt teljesítette és a meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A
versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat
eredményét jelesnek (5) kell tekinteni. A felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga
első vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani.

4.1. Sajátos nevelési igényű (SNI) vizsgázó esetén
(5) A sajátos nevelési igényű (SNI) vizsgázó kérelmére, sajátos helyzetére tekintettel
lehetőséget kap az adott vizsgafeladat eltérő – szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy
központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység
helyett szóbeli – vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető.
(6)

Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a vizsga idejének hosszabbítása nem haladhatja meg
a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam 30%-át kivéve, ha a szakmai és
vizsgakövetelmény másként rendelkezik.

(7)

A kari koordinátor sajátos nevelési igényű (SNI) vizsgázó esetén szükség szerint
gondoskodik a fogyatékosügyi koordinátor vagy fogyatékosügyi kompetenciákkal
rendelkező szakember felkéréséről. A vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység során
biztosítja a fogyatékosságának megfelelő személyei vagy technikai segítséget és annak
módját.

(8)

A vizsgaszervező a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a szóbeli vizsgatevékenység
idejére jelnyelvi tolmácsot köteles biztosítani. A vizsgázó a kérelmének indokoltságát
köteles igazolni.

5. A JAVÍTÓ- ÉS A PÓTLÓVIZSGA
(1)

Ha a vizsgázó valamilyen neki fel nem róható okból (igazolható betegég, rendkívüli
körülmény) meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta a vizsgáját, illetve
a vizsganapok valamelyikén nem jelenik meg, akkor pótlóvizsgát tehet, azokból a
vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott. A pótlóvizsgára a vizsgázónak
újból be kell jelentkeznie, megjelölve azt a vizsgafeladatot, amelyekből pótlóvizsgát kell
tennie és igazolnia kell a távolmaradás okát, költségtérítést kell fizetnie.

(2)

A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak:
a) aki sikertelen vizsgát tett,
b) aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy
c) akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott.

(3)

Mind a javító-, mind a pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de
legalább a vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és
vizsgakövetelmény szerint tehető.

(4)

A javítóvizsgára történő jelentkezés ismételt jelentkezési lap leadásával és vizsgadíj
befizetésével lehetséges.
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(5)

A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a komplex szakmai
vizsgatörzslap kivonatának hiteles másolatát is.

(6)

Javítóvizsga esetén az írásbeli, az interaktív vagy a gyakorlati vizsgatevékenységhez
készült feladatlapnak alkalmasnak kell lennie a részszakképesítés megszerzéséhez
szükséges tudás mérésére is, ha az érintett szakképesítésnek van részszakképesítése.

5.1. Eredménytelen vizsga
(7) Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre
értékeli. Sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell
megismételni, hogyha a szakmai és vizsgakövetelmény másként nem rendelkezik.
(8)

A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a
kialakított vizsgacsoport tagjai eredménytelen szakmai vizsga esetén legkésőbb a
komplex szakmai vizsgát követő vizsgaidőszak végéig javító-, pótlóvizsgát tehessenek.

6. A VIZSGA ELŐKÉSZÍTÉSE
6.1. Általános rendelkezések
(1) A komplex szakmai vizsga írásbeli, interaktív és központi gyakorlati
vizsgatevékenységéhez készült feladatlapok egy komplex szakmai vizsgán, a szóbeli
vizsgatevékenységhez készült feladatlapok a szakképesítésért felelős miniszter által
történő visszavonásukig használhatók fel.
(2)

A szakképesítésért felelős miniszter – a több ágazat illetékességi körébe tartozó azonos
vizsgarészek vonatkozásában az érintett miniszterrel egyetértésben – a vizsga írásbeli,
interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységéhez központilag kiadott
feladatlapokat a vizsga megkezdése előtt legalább három nappal nyomtatott formában
vagy elektronikus úton juttatja el a vizsgaszervezőnek.

(3)

A kari vizsgaszervező a feladatlapokat a csomagolásán, illetve az elektronikus úton
megküldött feladatlapokon feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A felbontás, megnyitás időpontját, a csomag
állapotát és a jelenlévők nevét a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

6.2. A vizsganapok meghatározása és az előkészítés folyamata
A vizsgatevékenységek szervezésére, vizsgaidőpontjaira, vizsgaidőszakokra, vizsgatételeire,
értékelesési útmutatóira és a vizsgán használható segédeszközökre a vonatkozó részletes
szabályokat az SZVK 5.4. pontja tartalmazza.
(1)

A kari vizsgaszervező a vizsgacsoportokat részszakképesítésenként, szakképesítésenként
vagy szakképesítés-ráépülésenként alakítja ki. A kialakított vizsgacsoport létszáma
maximum 34 fő lehet.

(2)

Összevont vizsga esetén a vizsgázók együttes létszáma nem haladhatja meg a 25 főt,
maximálisan 3 vizsgacsoport kerülhet összevonásra, az összevonásban érintett
szakképesítések nem szerepelhetnek a szakképesítésért felelős miniszter által
közleményben és a honlapján is közzétett, nem összevonható szakképesítés párok között.

(3)

Az összevont vizsgának csak az időpontja és helyszíne lehet azonos, a
vizsgatevékenységek végrehajtását, a vizsgadokumentumok vezetését az összevont
vizsga esetén is elkülönülten, vizsgacsoportonként kell végezni.
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(4)

Az összevont vizsga szervezésének igényét a vizsgabejelentésben külön fel kell tüntetni.
A vizsgaszervezés lépései, a komplex szakmai vizsga előkészítése
1. A vizsgatevékenységek időpontjának kijelölése.
2. A jelentkezési lapok és kapcsolódó kérelmek, dokumentumok befogadása
az első vizsgatevékenység előtt 45 napig.

3. A lebonyolítási rend összeállítása. Vizsgacsoportok kijelölése.
4. Vizsgabejelentés az első vizsgatevékenység előtt 40 nappal az NSZFH
elektronikus felületén.
(25 nap vizsgabizottsági javaslat-tételi lehetőség a kamarának, minisztériumnak;
10 nappal az első vizsgát megelőzően az NSZFH megbízza a vizsgabizottság 4 tagját és az
elektronikus felületen értesíti a bizottságot és a vizsgaszervezőt.)

5. Felmentési kérelmek feldolgozása és felmentési javaslat készítése.
6. A vizsgaszervező képviselőjének, jegyző, segítő szakértők megbízása.
7. Tájékoztató megküldése a vizsga megkezdése előtt 7 nappal a vizsgabizottság
elnöke, tagjai, a vizsgázók, a vizsgaszervezésében közreműködő szervezet, a
vizsga lebonyolításában közreműködők részére: a vizsga jellegéről, helyszínéről,
kezdés időpontjáról, egyéb szükséges tudnivalókról.
- a vizsgabizottság részére a gyakorlati vizsgafeladatok, a lebonyolítási rendjavaslat megküldése.
8. Kapcsolattartás a vizsgára jelentkezőkkel. A kérvényt beadott jelentkezők
kiértesítése a vizsgabizottság döntéseiről, legalább 3 nappal a
vizsgatevékenység előttt.
9. A központi tételek átvétele és titkos őrzése a felhasználásig.
10. Gyakorlati vizsgahelyszín előkészítése (vizsgafeladatokhoz szükséges
anyagok, eszközök)
11. Szóbeli vizsgatevékenység előkészítése (terem, szóbeli tételek, segédanyagok, lebélyegzett lapok...).
12. Bizonyítványok előkészítése.
13. Internet, nyomtató biztosítása a helyszíne(ke)n.
(5)

A vizsga első vizsgatevékenységének időpontját megelőző 15 napig az NSZFH felé egy
alkalommal módosítható a vizsgázók száma.

(6)

Amennyiben a vizsgázó több képző intézményben tanult, akkor az adott vizsgacsoport
tekintetében legtöbb vizsgázót felkészítő képző intézmény delegálja a vizsgabizottsági
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tagot. Azonos számú vizsgázó esetén a vizsgaszervező választja ki a vizsgabizottsági
tagot delegáló képző intézményt.
(7)

Ha a képző intézmény által javasolt vizsgabizottsági tag nem szerepel az országos
szakképzési névjegyzéken, úgy a vizsgabejelentésben meg kell jelölni a végzettségét és a
képzésben végzett szerepét.

(8)

A kari koordinátor a vizsgabizottság kijelölése és a központi kiadású feladatlapok
biztosítása érdekében a vizsgát vizsgacsoportonként az NSZFH-nak az erre a célra
kialakított elektronikus felületén jelenti be.

(9)

A vizsgabejelentésnek tartalmaznia kell:
- a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslatot,
- az összevont vizsga szervezésének esetleges igényét, valamint az összevonni kívánt
vizsgacsoportok megjelölését,
- az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő vizsga esetén:
a) a vizsgaszervezési engedély megadásáról szóló határozat számát, a kiadmányozó
hatóság megjelölését,
b) a képzés engedélyére szóló nyilvántartásba vételi számát és a nyilvántartásba vétel
időpont

c) vizsgacsoportonként:
a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését,
a vizsgázók számát, ezen belül a javító- és pótlóvizsgázók számát,
a vizsgatevékenységek jellegét, időpontját, sorrendjét, helyét,
az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenységről szóló nyiatkozat,
a képzés megkezdésének iőpontját és az SZVK-ról szóló rendelet számát,
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6.3. Lebonyolítási rend
(1) A lebonyolítási rend elkészítésénél figyelemmel kell lenni a vizsga szervezését
meghatározó jogszabályi előírásokra:
A vizsgarend kialakítása
• 8-18 óra között a szóbeli, az írásbeli, interaktív és a központi
gyakorlati vizsgatevékenységek,
• 7-19 óra a gyakorlati vizsgatevékenységek,
• a vizsgázó számára az egy vizsganapra eső időkeret max. 8 óra
lehet és legfeljebb 3 napig tarthat, a vizsgabizottság
hozzájárulásával 4 nap. A meghosszabbítás tényét, annak indokát
a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A vizsganapok meghatározása
• A szakképesítést felelelős miniszter által meghatározott írásbeli,
interaktív, központi gyakorlati időpontokat figyelembe véve a kari
vizsgaszervező határozza meg az egyéb vizsgatevékenységek,
vizsgafeladatok napját, saját vizsgájának időpontját.
• Ugyanazon vizsganapra több vizsgafeladat, vizsgatevékenység is
szervezhető, amennyiben az SZVK nem zárja ki.
• Az első vizsgatevékenység napját követő 30 napon belül a vizsgát
be kell fejezni, kivéve, ha az SZVK másképpen rendelkezik.
(2)

A szóbeli és a nem központi gyakorlati vizsgatevékenységek időpontját a kari
vizsgaszervező állapítja meg. A vizsgatevékenységek sorrendjét szabadon választja meg,
azzal a megkötéssel, hogy az írásbeli, interaktív, központi gyakorlat vizsganapjai
kötelezően meghatározottak. A komplex vizsgáztatásban jellemzően az írásbeli vizsgával
kezdődnek a vizsgák, hogy legyen elegendő idő a feladatlapok kijavítására és a
kötelezően előírt vizsgaelnöki jóváhagyásra.

(3)

Az utolsó vizsgatevékenység időpontját úgy kell kiválasztani, hogy jogszerűen a vizsga
utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább két nappal el kell juttatni a
vizsgaelnökhöz a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati
dolgozatot, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik

(4)

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a meghatározott vizsgaidőponttól eltérő
időpontban is lehet szakmai vizsgát szervezni. Ebben az esetben az írásbeli, az interaktív
vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolításával járó többletköltség a
vizsgaszervezésért felelős kart terheli.

(5)

A lebonyolítási rendre vonatkozó javaslatot a vizsgaelnök a vizsgabizottság tagjainak
egyetértésével a nyitó értekezleten hagyja jóvá. A lebonyolítási rendre vonatkozó
javaslatot, elfogadását a vizsga jegyzőkönyvében is rögzíteni kell.
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A lebonyolítási rend tartalmazza: [(R.13.§ (4)]
a csoportbontásra vonatkozó információkat
(a csoportbontás jellege és a párhuzamos vizsgáztatás alkalmazása pl.
különböző vizsgahelyszíneken a szóbeli és a gyakorlati vizsga két
csoportban, párhuzamosan zajlik).
az egyszerűsített vizsgaprogramot
az egyes vizsgafeladatok megnevezése, sorrendje; az adott vizsgacsoport
végrehajtásának várható időtartama; párhuzamos vizsgáztatás esetén: az
osztott vizsgacsoportok vizsgafeladatainak sorrendje, időtartama, az osztott
vizsgacsoportok beosztása, helyszíne, a résztvevő vb. tagok neve.
(pl. 20 vizsgázó szóbeli vizsgatevékenységének kezdete 8,00 óra, várható befejezés
13,00 óra, a gyakorlati vizsga kezdete 9,00 óra, befejezése 12,00 óra, és a vizsgázók
párhuzamosan, elkülönített munkahelyeken önállóan végzik a kijelölt feladatot).
a vizsgabizottság tagjai közti munkamegosztást, ellenőrzési felelősségeket
a teljes vizsgacsoportra vagy csoportbontással a párhuzamos vizsgáztatásra vonatkozó
szabályokat (pl. egyik vagy másik viszagcsoprtnál jelenlevő tagok megnevezése; a
vizsga egyes folymatait külön figyelmmel kísérő bizottsági tagok megjelölése)
a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy és a gyakorlati vizsga
közreműködő felügyelő tanár részvételére vonatkozó szabályokat,
(pl. kinek mikor és hol kell jelen lennie és milyen tevéenységeket végezhet önállóan)
a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított rendelkezéseket, amely a vizsgázó, a
vizsgabizottság és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga
lebonyolításának körülményeit
(6)

A lebonyolítási rendben kell meghatározni a módot és időt, amikor a vizsgázó a kijavított
és értékelt dolgozatot és az értékelési útmutatót megtekintheti.

(7)

A teljes vizsgára, a párhuzamos vizsgáztatásra vonatkozóan részletezni kell azokat a
szabályokat, amelyek meghatározzák a bizottsági tagok közötti munkamegosztást,
ellenőrzési felelősséget. A vizsgarész csak a megnevezett személyek jelenlétében
kezdhetők meg és folytathatók le. Párhuzamos vizsgafeladatnál vizsgahelyszínenként
legalább két-két vizsgabizottsági tagnak kell jelen lenni.

(8)

A lebonyolítási rend a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum. Tartalmazza az adott
komplex szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül
meghatározzák az adott vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított
munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. A vizsga lebonyolítása során a helyi
sajátosságokat figyelembe véve kiterjed azon rendelkezésekre, amelyek egyértelművé
teszik a vizsgázó, a vizsgabizottság és a vizsgaszervező számára az adott vizsga
lebonyolításának körülményeit. (1. függelék: Lebonyolítási minta)
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7. A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA
7.1. Általános rendelkezések
(1) A komplex szakmai vizsga fő funkciója a mérés. Annak a felmérése, hogy a vizsgán részt
vevők szakmai elméleti és gyakorlati tudása, képességei, készségei, ismeretei
elegendőek-e az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzéséhez, a
szakképesítéssel betölthető munkakörök feladatainak, tevékenységeinek ellátásához.
(2)

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
az SZVK 5.2. pontjában előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A
modulzáró vizsga nem része a komplex szakmai vizsgának.

7.1.1. A modulzáró vizsga
A modulzáró vizsga olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy
a képzésben részt vevő elsajátította az SZVK egyes követelménymoduljába előírtakat.
(1)

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a képzési
szakaszok lezárásaként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak
megfelelő modulzáró vizsgát szervez kizárólag a saját képzésein résztvevők részére.
Minden egyéb esetben a hatóság végzi, a szakképesítésért felelős miniszter által
jogszabályban kijelölt, irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben.

(2)

A modulzáró vizsga az SZVK-ban meghatározottak szerint összevontan is
megszervezhető.

(3)

A modulzáró vizsga megszervezéséről, a vizsgafeladatok elkészítéséről a képzést folytató
intézmény gondoskodik az SZVK-ban, valamint a képzési programban foglaltaknak
megfelelően.

(4)

Akit – nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás, annak hiányában viszonosság
alapján – felmentettek valamely szakmai követelménymodul tanulása alól, annak az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsgát sem kell tennie.

7.2. Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenység
Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységeknél a teljes
vizsgabizottságnak vagy - a vizsga lebonyolítási rendjében rögzítettek szerint - a
vizsgabizottság legalább egy, nem a képző intézményt képviselő tagjának részt kell vennie a
vizsgán.
(1)

Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység ideje alatt a
vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni. Nem kaphat
teremfelügyeletet ellátó megbízást az, aki az adott vizsgatevékenység oktatására jogosító
végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. A képző intézményt képviselője egyedül
nem felügyelheti a vizsgázókat. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős
személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos
engedélyével jelen lehet.

(2)

A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható
segédeszközökről, továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről,
gondoskodik a szabályszerű ültetésről, a vizsga rendjének betartásáról. A vizsgafeladat
megoldásához segítséget, tanácsot nem adhat.
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(3)

A vizsgafeladat végrehajtásához az SZVK 5.3.2. pontjában meghatározott időtartam áll a
vizsgázó rendelkezésére, a vizsgafeladat egyes részfeladatainak végrehajtási idejét a
vizsgafeladat leírása tartalmazhatja.

(4)

Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat kidolgozására előírt
időtartamba a feladat ismertetésének időtartama nem számít bele. Az interaktív
vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba nem számítható be a
vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.

(5)

A vizsgázó számára a vizsgafeladat kidolgozásához a vizsgaszervező vagy a képző
intézmény bélyegzőjével ellátott lapokat kell biztosítani.

(6)

A vizsgázó a feladatközlő lapja, dolgozata első lapján feltünteti a nevét, a szakképesítés
megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának a dátumát.
Ha a vizsgázó a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi
lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal kell ellátnia.

(7)

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt,
dolgozatát, feladatközlő lapját, elektronikus adathordozóját átadja a felügyelőnek, aki
közvetlenül az átvételt követően ráírja a beadás időpontját és ellátja kézjegyével, továbbá
dolgozat, feladatközlő lap esetén az üresen hagyott helyeket és oldalakat – az utólagos
kiegészítések lehetőségének kiküszöbölése érdekében – a vizsgázó által használttól
eltérő, lehetőség szerint piros színű tollal, áthúzással érvényteleníti.

(8)

Az interaktív feladatok eredményét tartalmazó fájlokat lezárt, utólag nem módosítható
elektronikus adathordozón kell beadni, amelyre a vizsgázó kézírással írja rá a nevét, a
szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napját,
valamint aláírja azt.

(9)

Ha a központi gyakorlati vizsgafeladat számítógép alkalmazását írja elő, a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott módon kell a vizsgafeladat megoldásait rögzíteni.

(10) Ha az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység alatt a
vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől, és – írásbeli
vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén – egyidejűleg részére átadja a
dolgozatát. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni a
dolgozatra, és be kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe. A vizsgázó távozása
és visszaérkezése között eltelt idő beszámít a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre
álló időtartamba.
7.3. A gyakorlati vizsgatevékenység
A gyakorlati vizsgatevékenységgel elsősorban olyan kompetenciákat kell számon kérni,
amelyek az adott szakképesítéssel betölthető munkakörök tipikus, jellemző tevékenységeihez
kapcsolódnak.
(1)

A gyakorlati vizsgatevékenység lehet helyi és központi gyakorlati vizsga. A helyi
gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság értékeli.

(2)

A gyakorlati vizsgatevékenység feladatait a kari koordinátor jóváhagyás céljából a vizsga
lebonyolítási rend-javaslatával együtt megküldi a vizsgabizottságnak.

(3)

A gyakorlati vizsga párhuzamosan is folyhat abban az esetben, ha a lebonyolítási rendben
ezt rögzítették és az egyes helyszíneken jelen van 2-2 vizsgabizottsági tag.
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A vizsga időkerete:
(4)

A gyakorlati vizsgatevékenység 7 és 19 óra között tartható.

(5)

A gyakorlati vizsgafeladat végrehajtásához az SZVK 5.3.1. pontjában meghatározott
időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére, a vizsgafeladat egyes részfeladatainak
végrehajtási idejét a vizsgafeladat leírása tartalmazhatja.

(6)

Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a
vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte,
a vizsgabizottsági tag ennek időpontját feljegyzi.

A vizsga megkezdése előtt:
A gyakorlati vizsgafeladatok elvégzését csak akkor lehet megkezdeni, ha az ehhez szükséges
személyi, tárgyi feltételek adottak és ezt a bizottság ellenőrizte.
(7)

A vizsga megkezdése előtt a gyakorlati vizsgatevékenység feladatait a vizsgaelnök a
vizsgabizottsági tagok véleménye alapján hagyja jóvá és ellenőrzi a szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.

(8)

A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell a
gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról és
a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
Erről jegyzőkönyvet kell felvenni és a vizsgázókkal aláíratni.

(9)

A vizsgafeladatok megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás
megelőzése céljából adható.

(10) A kari vizsgaszervező a gyakorlati vizsga ideje alatt vizsgacsoportonként legalább egy, a
gyakorlati képzés folytatásához szükséges végzettséggel rendelkező szakmai felügyelő
tanárt biztosít a balesetmentes munkavégzés és a felmerülő problémák elhárítása
céljából. A szakmai felügyelő tanár a vizsgáztatásban, a feladat értékelésében nem vesz
részt.
(11) A vizsgázó a vizsgabizottság által jóváhagyott gyakorlati feladatsorból feladatot húz. A
feladatban meghatározott segédanyag használata megengedett.
7.3.1. Vizsgamunka, záródolgozat készítése
Amennyiben az SZVK előírja, a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése
érdekében a vizsgát megelőzően külön gyakorlati vizsgamunkát, vizsgaremeket, vizsgaművet,
záródolgozatot kell készíteni.
(1)

A vizsgamunkát az SZVK-ban meghatározott szempontok szerint kell érdemjeggyel
értékelni. Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a
szakképesítés megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a
javasolt érdemjegyet. Az értékelést a gyakorlati oktató és a képző intézmény vezetője írja
alá és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.

(2)

Az elkészült vizsgamunkáról annak azonosítására alkalmas dokumentációt (pl. fénykép,
videofelvétel, részletes leírás) kell készíteni és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni.
A vizsgamunka felhasználásáról a vizsgaszervező rendelkezik.
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(3)

Ha a vizsgamunkát a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeként készíti el, a képző
intézmény tesz írásos javaslatot az értékelésre a szakmai és vizsgakövetelményekben
leírtak szerint, amelyet a vizsga előtt öt nappal a vizsgabizottság rendelkezésére bocsát.

7.3.2. Előrehozott gyakorlati vizsga
Amennyiben a vizsga keretében nincs lehetőség a szakképesítésre jellemző gyakorlati
vizsgafeladat megoldására – és az SZVK-ban meghatározásra került –, akkor a gyakorlati
vizsgafeladatot a képzés során, a kompetenciák elsajátítását követően, előrehozott gyakorlati
vizsgatevékenységgel kell teljesíteni.
Az előrehozott gyakorlati vizsga eredménye beszámít a szakmai vizsga eredményébe.
(1)

Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység megszervezését és lebonyolítását a képző
intézmény végzi. Legalább harminc nappal előtte jelzi az NSZFH felé az előrehozott
gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolításának szándékát, időpontját, helyszínét és a
vizsgázók létszámát, és egyidejűleg kéri a vizsgatevékenységen részt vevő képviselője
kijelölését.

(2)

A vizsgázó részére az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység teljesítéséről és
eredményéről igazolást kell kiadni, amelyet csatolni kell a vizsga irataihoz. Az értékelést
az állami szakképzési és felnőttképzési hivatal által delegált képviselő végzi.

(3)

A vizsga értékelését osztályozó íven kell vezetni, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet
az oktatásban részt vett oktató és az NSZFH által delegált képviselő és egy vizsgázó
aláírásával hitelesít. Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentálását a
képző intézmény által kijelölt oktató végzi.

(4)

Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentumait a képző intézmény őrzi és
a vizsgát megelőzően tizenöt nappal átadja a vizsgaszervezőnek.

7.4. A szóbeli vizsga általános szabályai
(1) A vizsga központi szóbeli tételsorait a szakképesítésért felelős miniszter biztosítja.
Minden vizsgaszervezőnek rendelkeznie kell szakképesítésenként egy példány hitelesített
szóbeli tételsorral, amelyeknek sokszorosított változatát biztosítja a vizsgára.
(2)

A vizsga központi szóbeli tételsora a szakképesítésért felelős miniszter által történő
visszavonásáig több vizsgán is felhasználható.

(3)

A vizsgázó a szóbeli faladatát csak a tétel kiválasztása után és a tétel sorszámának az
osztályozóíven való rögzítése után ismerheti meg. A felkészülést és a feladat megoldását
a tétel alapján, a megengedett segédanyagok használata mellett végzi. A vizsgafelelet
vázlatát a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott papírlapon lehet elkészíteni.

(4)

A vizsgázó a vizsgafeladat jellegének megfelelően önállóan felel vagy szakmai
megbeszélést folytat. Az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó
nyilvánvalóan és súlyosan téved, vagy a kifejtésben elakad. A jogszabály nem ad
lehetőséget a bizottságnak, hogy a vizsgázót kérdésekkel halmozza el (nincs kérdező
tanár).

(5)

Amennyiben a sajátos nevelési igényű (SNI) vizsgázó – kérelmére a vizsgabizottság
döntése alapján – a szóbeli vizsgatevékenységet írásban teljesíti, a feladatlap kihúzása
után külön teremben, felügyelő tanár jelenlétében elkészíti a vizsgafeladatát. A feladat
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megoldására a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam kétszerese adható. Az
írásbeli munkát a vizsgázó kérésére a vizsgabizottság egyik tagja felolvassa.
(6)

A szóbeli és a nem központi gyakorlati vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a kari
koordinátor jelöli ki.

(7)

A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke ismerteti a megjelentekkel a
szóbeli vizsgarendjét, a vizsgázók sorrendjét.

(8)

A vizsgateremben egyidejűleg hat vizsgázó tartózkodhat.

(9)

A vizsgázó a szóbeli vizsga során a vizsgabizottság által megadott sorrendben, a
központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad
számot felkészültségéről.

(10) A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során - a kihúzott tételek számától függetlenül egy alkalommal póttételt húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli
vizsgafeladat megjelölésével fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő íven és a
vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetében, ahol póttétel húzására került
sor, a vizsgázó eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai szerint képzett
átlaga adja.
(11) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó
feleletét - a lebonyolítási rendben rögzítettek szerint - együttesen vagy külön-külön
értékelik.
(12) Javítóvizsga esetén, ha a póttétel alapján nyújtott szóbeli teljesítmény elégtelen és a
megszerezni kívánt szakképesítésnek van részszakképesítése, akkor a vizsgázó további
egy póttételt húzhat a részszakképesítés szóbeli tételsorából.
(13) Ha javítóvizsga esetén a szóbelin kívüli vizsgatevékenységek részeredményei alapján
már csak részszakképesítés megszerzésére van lehetőség, akkor a szóbeli tételt a
részszakképesítés tételsorából kell választani. Ebben az esetben egy alkalommal póttétel
választására is van lehetőség.
7.5. Párhuzamos vizsgáztatás
(1) A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan is folyhat,
amennyiben a lebonyolítási rendben rögzítették, és a vizsgahelyszínek vagy a vizsgáztató
helyek mindegyikénél a vizsgabizottság legalább két tagja jelen van.
(2)

Párhuzamos vizsgáztatás esetén a vizsgajegyzőkönyvhöz mellékelni kell, és a
lebonyolítási rend tartalmazza:
- párhuzamos vizsgáztatás esetén az osztott vizsgacsoportok vizsgafeladatainak
sorrendjét, időtartamát, az osztott vizsgacsoportok beosztását,
- csoportbontással a párhuzamos vizsgáztatásra vonatkozóan azokat az adott vizsgára
vonatkozó szabályokat, amelyek meghatározzák a bizottsági tagok között kialakított
munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget.
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8. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
8.1. A kari koordinátor, vizsgaszervező általános feladata
A komplex szakmai vizsgák esetében a kari koordinátor nem tagja a vizsgabizottságnak. A
rendelet 14.§ e),f) pontja értelmében a vizsgaszervezőnek lehetősége van, hogy írásban
felhatalmazott képviselője útján figyelemmel kísérje a vizsga jogszerűségét.
- folyamatosan figyelemmel kíséri az NSZFH elektronikus felületén a vizsgabizottság
kijelölését,
- a vizsga megkezdése előtt legalább 7 nappal tájékoztatja a vizsgaelnököt és a bizottság
tagjait a vizsgatevékenységek jellegéről, időpontjáról, helyszínéről és a további
tudnivalókról,
- írásban kijelöli a képviseletét ellátó személyt, jegyzőt, felügyelőt és technikai feltételeket
biztosító és az írásbeli javítást végző személyt és a gyakorlati tevékenységnél közreműködő
felügyelő tanárt, valamint ellátja őket a munkájukhoz szükséges információkkal,
- előkészíti, és a vizsgaelnökkel jóváhagyatja a lebonyolítási rendre vonatkozó javaslatot,
- megküldi jóváhagyás céljából a (nem központi) gyakorlati vizsgasorokat,
- kapcsolatot tart a vizsgára jelentkezőkkel, kérelmezőkkel,
- gondosodik a vizsgahelyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi feltételeinek
folyamatos biztosításáról,
- írásban kijelölt képviselője útján folyamatosan figyelemmel kíséri a vizsga
lebonyolításának jogszerűségét,
- gondoskodik, hogy a résztvevő vizsgázók megismerjék a tűz és balesetvédelmi szabályokat
és aláíratja az erről szóló jegyzőkönyvet,
- előkészíti a vizsga eredményének kihirdetését, gondoskodik a vizsga iratainak szabályszerű
kiállíttatásáról és továbbításáról,
- gondoskodik a központi vizsgafeladatok beszerzéséről, a gyakorlati vizsgafeladatok
elkészíttetéséről, a szóbeli vizsgasorok ellenőrzéséről és sokszorosításáról, valamint
- titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával őrzi az írásbeli, az interaktív és a gyakorlati
feladatlapokat,
- archivál a szabályok, előírások szerint.
8.2. A vizsgabizottság tagja
- a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a vizsgázó hallgatók személyazonosságát,
- részt vesz a vizsga szakmai tárgyi és személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos
vizsgakörülmények meglétének ellenőrzésében,
- közreműködik a vizsga jogszabályban előírt dokumentumai meglétének, megfelelőségének
ellenőrzésében,
- meggyőződik - a vizsgaelnökkel együtt - a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín,
valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről,
- közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek - a vizsgázó
jelentkezési iratai alapján - történő ellenőrzésében,
- a lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban,
- részt vesz a vizsgabizottsági értekezletek döntéshozatalában,
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-

gondoskodik – a vizsgaelnökkel együttműködve – az elkészült gyakorlati vizsgamunkák
értékeléséről,
részt vesz a részeredmények kialakításában és a vizsgaeredmény véglegesítésében,
valamint
aláírja a vizsgajegyzőkönyvet és az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot,
titoktartási kötelezettsége van.

A képző intézményt képviselő vizsgabizottsági tag – a vizsgabizottság egyetértésével –
elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el vizsgáztatási feladatokat.
8.3. A vizsgaelnök feladata
A vizsgaelnök elsődleges feladata és felelőssége a vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának,
zavartalan lebonyolításának a biztosítása. A vizsga megkezdését megelőzően:
-

-

-

-

tájékozódik a képzés speciális tartalmáról, körülményeiről,
a vizsgabizottság tagjainak egyetértésével jóváhagyja a lebonyolítási rendre vonatkozó
javaslatot, amelynek tényét a vizsga jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
irányítja a vizsgabizottság munkáját, vezeti a vizsgabizottság értekezleteit. A
vizsgabizottsági értekezlet, akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes
vizsgabizottság részt vesz.
ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szakmai, tárgyi, személyi feltételeit minden vizsgatípus
és körülmény tekintetében,
a vizsgabizottság tagjainak bevonásával:
- ellenőrzi a vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai
és tartalmi megfelelőségét,
- meggyőződik a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín, a szükséges
személyi és tárgyi feltételek megfelelőségével,
- ellenőrzi a vizsgázók jelentkezési iratai alapján a vizsga megkezdésére való
jogosultság feltételeinek meglétét,
vezeti a vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgafeladatok előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,
a lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban,
összehívja a vizsgabizottsági értekezleteket,
gondoskodik az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati dolgozatok és - a
vizsgabizottság tagjainak bevonásával - az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről,
az eredmények dokumentálásáról,
gondoskodik a vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a
vizsga jegyzőjének munkáját,
aláírja a vizsgabizonyítványokat és hitelesíti az elektronikus rendszerből kinyomtatott
törzslapot, valamint
az utolsó vizsgafeladat befejezését követően a teljes vizsgabizottság, a vizsgázók, a
vizsgaszervező képviselője és a vizsgát segítők jelenlétében értékeli a vizsgát és lezárja azt,
titoktartási kötelezettsége van,
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-

amennyiben a jogszerű feltételek nem biztosítottak a vizsgabizottság határozata alapján
felfüggeszti a vizsga lebonyolítását, az érintett vizsgatevékenység végrehajtását. A
felfüggesztés tényét és indokát a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ha a jogszerű állapot
nem állítható helyre oly módon, hogy a vizsga folytatására még az adott napon sor
kerülhessen, a vizsgaelnök tájékoztatja megbízóját a vizsga felfüggesztéséről.

8.3. A jegyző feladata
A vizsga jegyzője a vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli,
dokumentálási feladatokat látja el, külön írásos felhatalmazás esetén képviselheti a
vizsgaszervezőt, folyamatosan figyelemmel kíséri a vizsga lebonyolításának jogszerűségét. E
feladatkörében:
-

-

felkészül a vizsgára (vizsgaszabályzat és SZVK ismerete),
előkészíti a vizsgadokumentumokat,
(vizsgajegyzőkönyv, lebonyolítási rend, nyilatkozat a személyi és tárgyi megfelelőségéről,
bizonyítványokban alapadatok kitöltve, elektronikus törzslapon alapadatok rögzítve),
a szakmai vizsgán:
- folyamatosan vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
- összesíti a vizsga részeredményeit,
- vezeti a törzslapot és folyamatosan tölti fel adatokkal az elektronikus törzslapot
a vizsgabizottság elnöke által jóváhagyott vizsgaeredményekkel,
- kitölti a bizonyítványt,
- elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
- felelős a törzslap és a bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
- gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a
vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
- gondoskodik a vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséről,
- titoktartási kötelezettsége van.

Aláírásra előkészített vizsgadokumentumok:
-

kinyomtatott törzslapok 2 példányban a központi elektronikus rendszerből,
bizonyítványok,
vizsgajegyzőkönyv,
a vizsgajegyzőkönyv mellékletei:
- lebonyolítási rend
- összesített osztályozóív (a központi elektronikus rendszerből),
- nyilatkozat a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről,
- felmentési kérelmekhez benyújtott okiratok másolata,
- ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyv,
- az oktatás megtörténtét igazoló dokumentum (tájékoztatás) a gyakorlat
vizsgatevékenység ellátásával kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi,
egészségvédelmi előírásokról

20

9. A VIZSGABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
A szakmai vizsgabizottság független szakmai testülte, négy tagból áll. A szakmai
vizsgabizottság munkájában az elnök mellett három tag vesz részt, akik közül legalább egy tag
szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, egy tag a képzést folytató intézmény által
javasolt, a képzésben részt vett oktató.
A vizsgabizottság feladata a vizsga megkezdése előtt:

1. a vizsgaszervező vizsgaszervezési jogosultságának ellenőrzése,
2. a szakmai vizsga előkészítésének megfelelősége az SZKV-nak,
3. hatályos írásbeli, interaktív, központi gyakorlati, szóbeli feladatok
megléte,
4. a vizsgára jelentkezők vizsgára bocsáthatóságánk ellenőrzése,
5. a felmentési kérelmek jóváhagyása,

6. sajátos nevelési igényű (SNI) vizsgázókra vonatkozó, jogszabálynak
megfelelő döntések meghozatala,
7. a javító szakértő tanár által kijavított írásbeli, interaktív, központi gyakorlati
feladatok áttanulmányozása, jóváhagyása – a vb. elnöke aláírásával
hitelesíti a dolgozatokat,
8. a vizsgahelyszínek ellenőrzése az egészséges és biztonságos
vizsgakörülmények megléte (világítás, szellőzés, megfelelő
ülőalkalmasságok, asztalok, szociális helyiségek),
9. a vizsga szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése,
10. a gyakorlati feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök meglétének
ellenőrzése az SZVK szerint,
11. a lebonyolítási rend jóváhagyása, a vizsgabizottság megosztott
munkájának pontos rögzítése, párhuzamos vizsgáztatás akkor
lehetséges, ha a 4 tagú vizsgabizottságból 2-2 tag részt vesz a
vizsgáztatásban,
12. a vizsga megkezdését megelőzően tájékozódik a képzés speciális
tartalmáról, körülményiről,
13. a vizsgabizottsági értekezletek megtartása.

(1)

A vizsga elnöke a vizsgabizottság tagjainak bevonásával ellenőrzi a vizsga jogszabályban
előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét. Ellenőrzi a
vizsgázók jelentkezési iratainak alapján a vizsga megkezdésére való jogosultság
feltételeinek meglétét.

(2)

A vizsga szakszerű és zavartalan megtartása érdekében a vizsga megkezdése előtt a
következő dokumentumokat szükséges ellenőrizni:
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A vizsga előkészítése
• a jelentkezési lap és záradéka, amelyen a vizsgaszervező aláírásával
nyilatkozik arról, hogy a vizsgára jelentkező megfelel az SZVK-ban előírt
vizsgára bocsátás feltételeinek,
• szakképesítésenként a hitelesített szóbeli tételsor,
• a vizsgaszervező képviseletéről szóló dokumentum, amelyben írásban
kijelöli a saját képviseletét ellátó kari koordinátort, a vizsga jegyzőjét, a
felügyelőt, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyt,
az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati feladat javítását végző
tanárt és a gyakorlati vizsatevékenységnél közreműködő felügyelő tanárt.
Az SZVK-ban előírt követelmények
• iskolai előképzettséget tanúsító eredeti bizonyítvány, vagy bemeneti
kompetenciák méréséről és megfelelő szintjéről szóló igazolás, (vagy a
képző/vizsgaszervező által hitelesített másolata),
• előzetes szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum,
• alkalmassági követelmények, ill. egészségügyi igazolás,
• az országos modultérképben foglaltak szerinti követelménymodulok
modulzáró vizsgáinak letételét bizonyító igazolás
(3)

A vizsgabizottság a döntéseit bizottsági értekezleten, határozat formájában hozza meg, és
a határozatait időrendi sorrendben, a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Az értekezlet, akkor
határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság részt vesz.

(4)

A vizsgabizottság értekezletet tart: az első vizsgatevékenység előtt, a vizsga végén
valamint bármely olyan esetben, ha azt egyéb ok szükségessé teszi, mely a vizsga
lefolytatását, megtartását, befejezését megzavarja, illetve szabálytalanság esetén (baleset,
áramszünet, a vizsgázó által elkövetett szabálytalanság).

(5)

Az értekezlet akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság
részt vesz.

9.1.Nyitó értekezlet
(1) Az első vizsgatevékenység (írásbeli) előtt a vizsgaszervező megszervezi a
vizsgabizottság nyitóértekezletét és álláspontja ismertetésével együtt előterjeszti azokat
az ügyeket, amelyekben a bizottságnak még nem döntött.
(2)

A nyitó értekezleten a vizsgabizottság megállapítja, hogy a vizsga körülményei
megfelelőek-e a szakmai vizsga lebonyolításához,
-

(3)

elfogadja a javasolt gyakorlati vizsgafeladatokat, valamint lebonyolítási rendet,
megvizsgálja a vizsgára jelentkezőnek a felmentése tárgyában benyújtott kérelmét
és a döntést határozatba foglalja,
az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyben valamennyi döntésről készített
határozatot rögzíteni kell.

A vizsgabizottság a határozatait a vizsgaelnök és a tagok nyílt szavazásával, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a vizsgaelnök szavazata dönt. A
vizsgaelnöknek, a vizsgabizottság tagjának vagy a vizsgaszervező képviselőjének a
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vizsgabizottság döntésével, intézkedésével vagy intézkedésének elmulasztásával
kapcsolatos különvéleményét - kérelmére - a vizsgabizottsági jegyzőkönyvben fel kell
tüntetni.
(4)

Amennyiben a vizsgaelnök a vizsgabizottság eljárásával vagy határozatával nem ért
egyet, óvást nyújthat be, és a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Az óvást
haladéktalanul meg kell küldeni az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely
azt három munkanapon belül köteles elbírálni. Az óvás elbírálásáig a vizsgázó
bizonyítványát nem lehet kiállítani.

9.2. Záró értekezlet
(1) A vizsga utolsó napján, az utolsó vizsgatevékenység befejezését követően, a vizsgázók
teljesítményének értékelése, a vizsga lebonyolítása, szabályszerűségének megállapítása
céljából.
(2)

A záró értekezlet vizsgajegyzőkönyve a vizsga adatain felül tartalmazza az érintett
vizsgázó nevét: akit a szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától
eltiltott, vagy aki a vizsgán igazolható okból nem jelent meg vagy azt nem tudta befejezni,
megjelölve azt a vizsgafeladatot, amelyekből pótló vizsgát kell tennie, vagy aki a vizsgán
igazolható ok nélkül nem jelent meg vagy azt megszakította.

(3)

A záró értekezleten valamennyi bizottsági tag és szakértő jelen van. Az elnök egyeztet a
tagokkal, meghallgatja a vizsgát segítő szakértőket, majd előterjeszti értékelését, a vizsga
tapasztalatait.
Az értékelés szempontjai:
a gyakorlati vizsgatételek megfeleltetése a szakmai és vizsgakövetelményeknek,
a vizsga légköre, jellemzője,
a vizsgázók felkészültsége, a felkészültség főbb eredményei és hiányosságai,
a vizsgázók általános tájékozottsága és magatartása,
az eredmények és az intézményi feltételek közötti összefüggések,
egyéb megállapítások, ajánlások képzőnek, vizsgaszervezőnek, vizsgázóknak.

(4)

A szakmai vizsga eredményét a vizsgabizottsági tagok és a képző vagy vizsgaszervező
képviselőjének jelenlétében a vizsga elnöke hirdeti ki.

(5)

A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön
elkészítik a vizsgajelentést, amelyet a vizsga befejezését követő egy héten belül
rögzítenek az NSZFH elektronikus felületén. A jelentés a következő elemekből áll:
- a vizsga előkészítése, lebonyolítása,
- a vizsgáztatás feltételei,
- a vizsgázok felkészültsége,
- a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntés,
- a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülése, valamint
- a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételek, javaslatok.
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9.3.A vizsgajegyzőkönyv
A vizsgáról egyetlen jegyzőkönyv készül, amelyben a vizsga összes mozzanatát, a
vizsgabizottság döntéseit, értekezleteit, határozatait időrendben kell rögzíteni.
(1)

A vizsga utolsó vizsgatevékenységét követő értekezleten lezárt, és a vizsgaelnök, a
vizsgabizottság tagjai és a vizsga jegyzője által aláírt vizsgajegyzőkönyvhöz csatolni kell
az összesített osztályozóívet, továbbá a felmentési kérelemhez benyújtott okiratok
másolatát.

(2)

A vizsgajegyzőkönyvnek a vizsgabizottsági értekezletekkel kapcsolatban kötelező
elemei:
értekezlet helye

értekezlet ideje

jelenlévők neve

a vizsgával összefüggő
szerepköre

vizsgázó neve

aki szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától
eltiltott (3. melléklet 1. záradéka)
vizsgázó neve
aki a vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta
befejezni, megjelölve azt a vizsgafeladatot, amelyekből
pótlóvizsgát kell tennie (3. melléklet 2. záradéka)
vizsgázó neve
aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt
megszakította (3. melléklet 3. záradéka)
vizsgázó neve
aki valamely vizsgafeladat eredményét a szakmai versenyen elért
eredménye alapján kapta, (3. melléklet 5. záradéka)
vizsgázó neve és a akit mentesített a vizsgabizottság a vizsga valamely vizsgafeladata
felmentés oka
alól, valamint a felmentés okát és az alapul szolgáló
dokumentumokat (3. melléklet 6. záradéka)
a vizsgabizottsági értekezleten elhangzottak leírása, a határozatok, a szavazás
eredménye, vita esetén az esetleges különvélemények feltüntetésével
az óvás, a vizsgabizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztése, az óvással
kapcsolatos vizsgabizottsági megállapítások, valamint
a vizsgaelnök vizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelése.

(3)

A komplex szakmai vizsga során felmerülnek olyan körülmények, melyeket a
vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell a következő ellenőrző lista alkalmazásával:
-

a vizsgafelmentésről szóló határozatot,
a póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével együtt,
a gyakorlati vizsgafeladat változtatásáról szóló döntést, ha balesetveszély, egészségi
ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok azt indokolja,
a központilag kiadott feladatlapok felbontásakor: a felbontás, megnyitás időpontját,
a csomag állapotát (sértetlen, sérült, felbontott, megnyitott) és a jelenlévők nevét,
a
vizsga
időtartama
meghosszabbítása
esetén:
a
vizsgaprogram
meghosszabbításának tényét, annak indokát,
amennyiben a vizsga lebonyolításának jogszerű feltételei nem biztosítottak a vizsga
felfüggesztés tényét és indokát,
amennyiben a vizsgázó szabálytalanságot követett el a feladat kidolgozáskor, a
dolgozatot javító szakértő tanár írásos jelentését,
a vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit,
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(4)

amennyiben a vizsgaszervező vizsgával kapcsolatos jogellenességet tapasztal,

A vizsgajegyzőkönyvet a képzésért, illetve a vizsgaszervezésért felelős kar dékáni hivatal
irattárában öt évig kell őrizni.

10. SZABÁLYTALANSÁG KEZELÉSE
A vizsgázó az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat megoldásához,
elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
(1)

Abban az esetben, ha a felügyelő az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati
vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, felfüggeszti a vizsgázó
vizsgatevékenységét:
- írásbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén elveszi a vizsgázó dolgozatát
vagy feladatközlő lapját, ráírja az elvétel pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és
aláírja azt;
- interaktív vagy számítógépen történő központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén
rögzítteti az addig elvégzett tevékenység eredményét vagy – dokumentálhatóság
hiányában – írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés pontos idejét, a
szabálytalanság jellegét, és aláírja azt.

(2)

Ezt követően a vizsgabizottság jelen lévő tagjának értesítése mellett visszaadja az elvett
dolgozatot vagy feladatközlő lapot, és engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység
folytatását.

(3)

A vizsgabizottság az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység
befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanságot és dönt a vizsgázó
esetén a vizsga további folytathatóságáról.

(4)

A szabálytalansággal kapcsolatban külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek
tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság
tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelő
nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával
kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság következményeiről.

(5)

A jegyzőkönyvet a szabálytalanságot észlelő felügyelő, a vizsgázó, a vizsgabizottság
tagjai és a vizsgaelnök írja alá. A vizsgázó kérelmére az észrevételét a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell. A szabálytalansággal összefüggésben felvett jegyzőkönyvet csatolni kell a
vizsgajegyzőkönyvhöz.
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11. A VIZSGÁZÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
(1)

AZ SZVK-ban előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő
érdemjeggyel történik. Az érdemjegyek a következők:
-

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

(2)

Az egyes vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített
értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele a vizsga eredményébe.

(3)

Az egyes vizsgafeladatok súlyozásával figyelembe vett érdemjegyeinek két tizedes jegy
pontossággal számolt összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét. Az osztályzat
megállapítása során a kerekítés általános szabályai szerint kell eljárni.

(4)

A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített
osztályzatot kap.

(5)

A vizsgázók egyes vizsgafeladatokon elért eredményeit a teljes vizsgacsoport esetében
az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületén kitöltött vagy onnan
letöltött egyetlen vizsgaösszesítő íven kell vezetni, amelyen fel kell tüntetni a gyakorlati
és a szóbeli vizsgatevékenységeknél a kihúzott tételszámot is.

(6)

Az egyes vizsgafeladatok eredményei későbbi összesítés céljából az osztályozóíven
külön-külön is vezethetők.

(7)

Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat megoldását a központi
javítási-értékelési útmutató alapján kell értékelni. A javítási-értékelési útmutatót
tartalmazó borítékot csak az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati
vizsgafeladatok megoldására rendelkezésre álló idő letelte után lehet felbontani.

(8)

A felkért javító szakértő tanár a vizsgázó írásbeli dolgozatát a javítási-értékelési útmutató
alapján javítja ki és értékeli, valamint egyidejűleg javaslatot tesz az eredményre.

(9)

Ha a javítás során a javító szakértő tanár megállapítja, hogy a vizsgázó szabálytalanságot
követett el a kidolgozáskor, legkésőbb a kijavított dolgozat leadásáig szóban tájékoztatja
a vizsgaelnököt, és írásban jelentést készít.

(10) A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot
és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben
megtekintheti. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás
vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
(11) A kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti
írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javításiértékelési útmutatókat – ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik –
a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább két nappal el kell juttatni a
vizsgaelnökhöz.
(12) A vizsgaelnök feladata a kijavított és értékelt írásbeli, az interaktív vagy központi
gyakorlati dolgozatok ellenőrzése:
-

kezdeményezheti az írásbeli, az interaktív vagy központi gyakorlati
vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, ha a dolgozat javításánál
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az értékelési útmutatóban foglaltakat nem vették figyelembe, vagy a dolgozatban
téves javítást, ki nem javított hibát talált.
(13) A gyakorlati vizsgafeladatokat - a központi gyakorlati vizsgafeladatok kivételével - a
vizsgaszervező által a gyakorlati vizsgafeladatokhoz kidolgozott és a vizsgabizottság által
jóváhagyott javítási-értékelési útmutató alapján kell értékelni.

12. A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁN A VIZSGÁZÓ KÖTELESSÉGE
(1)

Az előírt határidőben személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban jelentkezik a
szakmai vizsgára a vizsgaszervezőnél. A jelentkezési laphoz csatolni kell az előírt
okiratokat. Javító- vagy pótlóvizsga esetén a korábbi vizsga törzslapkivonatot – NSZFH
kitöltésére szolgáló központi rendszerből kinyomtatott, a vizsgaszervező által hitelesített
törzslapkivonatot, a vizsgafelmentés iránti kérelmet, valamint az ezt alátámasztó
dokumentumokat.

(2)

Legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenységéig bemutatja a vizsgázó
személyazonosságára alkalmas igazolványát, külföldi
állampolgár
esetén
személyazonosságát igazoló hatályos úti okmányt, a szakképesítéshez előírt iskolai
előképzettséget tanúsító eredeti bizonyítványt, és a SZVK-ban előírt egyéb feltételek
teljesítését igazoló okiratokat.

(3)

A lebonyolítási rendben megjelölt helyen és időben megjelenik és a szükséges és
megengedett segédeszközök segítéségével, legjobb tudása szerint teljesíti a
vizsgafeladatokat.

(4)

A vizsgázó az írásbeli, az interaktív, a központi gyakorlati, a szóbeli vizsgán a
vizsgaszervező vagy a képző intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon dolgozik.

(5)

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását vagy a rendelkezésre álló idő letelt,
átadja dolgozatát a felügyelőnek, aki közvetlenül az átvételt követően ráírja a beadás
időpontját és aláírja.

(6)

Ha a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől és írásbeli
vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén egyidejűleg átadja a részére a
dolgozatot.

(7)

Ha a vizsgázó az írásbeli vagy interaktív vizsgán szabálytalanságot követ el, az erről
készült jegyzőkönyvet aláírja, különvéleményét rávezetheti. A vizsgabizottság
haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanságot és dönt a vizsgázó esetén a vizsga további
folytathatóságáról.

(8)

Gyakorlati vizsgafeladatát a kihúzott kiválasztott feladatlap alapján, az abban
meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat
befejezte, azt közli a vizsgabizottság egyik tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az
elkészült gyakorlati vizsgamunkát átveszi.

(9)

A szóbeli vizsgatevékenységnél a vizsgázó a vizsgafeladat jellegének megfelelően
önállóan felel vagy szakmai megbeszélést folytat. Az önálló ismertetés csak akkor
szakítható meg, ha a vizsgázó nyilvánvalóan és súlyosan téved, vagy a kifejtésben elakad.

(10) A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot
és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módón és időben
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megtekintheti. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás
vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
(11) A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a
vizsgabizottság határoz.

13. A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA DOKUMENTÁLÁSA
13.1. A törzslap
(1) A vizsga megkezdése előtt a vizsga jegyzője az NSZFH központi elektronikus
rendszerében előkészíti a törzslapot. A törzslapnyilvántartási rendszer elérhetősége:
https://torzslap.nive.hu/.
(2)

A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, igazolások alapján kell bejegyezni.

(3)

A vizsgaeredmények kialakítását követően a törzslapon az egyes vizsgafeladatok
eredményeit külön-külön kell rögzíteni.

(4)

A törzslapra rá kell vezetni a vizsgajegyzőkönyv vizsgázóra vonatkozó, a 20. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti határozatait a 3. melléklet 1-6. pontjának megfelelően.

(5)

A törzslapra rá kell vezetni a vizsgabizottság határozata alapján az eredményes vizsga
letételéről szóló záradékot a 3. melléklet 7-8. pontja szerint.

(6)

A vizsgát követően a törzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni, amelyeket a külív
első oldalán a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője és a vizsgaszervező
vezetője aláírásával hitelesít. Az aláírások alatt a nevet és a vizsgabizottságban betöltött
szerepet olvashatóan fel kell tüntetni. Aláírás-bélyegző használata nem megengedett.

(7)

A törzslap külívét és belíveit szakképesítésenként, vizsgánként szalaggal átfűzve,
körcímkével ellátva le kell zárni és a vizsgaszervező körbélyegzőjével a külív hátlapján
hitelesíteni kell oly módon, hogy a bélyegzőlenyomat érintse a törzslapot és a körcímkét
is.

(8)

A törzslappal egyező tartalmú törzslapkivonatot kérésre, sikertelen vizsga esetén kérés
nélkül ki kell adni a vizsgázónak a vizsga lezárását követő harminc napon belül. A
törzslapkivonat a központi elektronikus rendszerből nyomtatható, amelyet a
vizsgaszervező vezetője ír alá és hitelesíti a vizsgaszervező körbélyegzőjével.

13.2. A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány
(1) A vizsgaszervező a kitöltetlen bizonyítványokat köteles zárt helyen úgy elhelyezni, hogy
ahhoz csak a vizsgaszervező vezetője vagy az általa megbízott személy férhessen hozzá.
A kitöltetlen bizonyítványokról, a kiállított és kiadott bizonyítványokról, valamint az
elrontott és megsemmisített bizonyítványokról nyilvántartást vezet.
(2)

Az elrontott bizonyítványokat a selejtezést követően meg kell semmisíteni. A kitöltetlen,
elveszett bizonyítványok érvénytelenítéséről és az érvénytelenített bizonyítványok
közzétételéről a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter gondoskodik.

(3)

A vizsga jegyzője a törzslap alapján – a törzslapon szereplő adatokkal egyezően – tölti ki
a bizonyítványt, amelyet a vizsgaelnök és a vizsgaszervező vezetője ír alá. Az aláírt
bizonyítványt a vizsgabizottság körbélyegzőjével kell hitelesíteni.
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(4)

(5)

A vizsgaszervező által elkészíttetett vizsgabizottsági körbélyegző külső ívén a
vizsgaszervező megnevezését, a belső ívén a „mellett működő szakmai vizsgabizottság”
szöveget, valamint a vizsgaszervező székhelyének a nevét, közepén Magyarország
címerét tartalmazza.
13.2.1. Bizonyítványmásodlat, bizonyítvány csere
Amennyiben a bizonyítvány kiadását követően kiderül, hogy hibás adatok szerepelnek a
bizonyítványban, a hibás bizonyítványt meg kell semmisíteni. Az új bizonyítvány
kiadását követően a kari vizsgaszervező írásban értesíti az NSZFH-t. A bizonyítvány
csere az érintett vizsgázó számára díjmentes.

(6)

Amennyiben az eredeti bizonyítványt kiállító vizsgaszervező nem lelhető fel, akkor a
javított bizonyítványt az NSZFH állítja ki.

(7)

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján.

(8)

A bizonyítványmásodlatot az NSZFH állítja ki, és elektronikus rendszerén keresztül erről
értesti a vizsgaszervezőt. A bizonyítványmásolat záradékának adatait a vizsgaszervezőnél
található kinyomtatott törzslapra is rá kell vezetni és a vizsgaszervező vezetőjének
aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni.

13.3. Iratkezelési szabályok
A szakmai vizsga iratainak, dokumentumainak iratkezeléséről és selejtezéséről a Felnőttképzés
ügykezelési s titoktartási szabályzata és a Nyugat-magyarországi Egyetem Iratkezelési
szabályzata rendelkezik. (VII. fejezet Irattári feladatok, VIII. fejezet Iratok selejtezése és
levéltárba adása).
(1)

A törzslap egy példányát a vizsgaszervező a vizsga befejezését követő húsz napon belül
küldi meg az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. Az elektronikus törzslapot a
kinyomtatott példány beérkezését és az abban szereplő adatokkal történő összevetést
követően le kell zárni.

(2)

A kinyomtatott törzslap egy példányát a képzésért/vizsgaszervezésért felelős kar
irattárában, egy példányát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv irattárában kell
elhelyezni. A törzslap nem selejtezhető, folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a
tárgyév végén bekötve kell irattározni.

(3)

A vizsgajegyzőkönyvet a képzésért/vizsgaszervezésért felelős kar dékáni hivatalának
irattárában öt évig kell őrizni.

(4)

A vizsgával kapcsolatos levelek, iratok és egyéb küldemények iratkezelésére, irattárba
helyezésére, selejtezésére, levéltári átadására a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. A SZAKMAI VIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ DÍJAZÁS
A vizsga résztvevőinek díjazása a komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 315/2013. (VIII.28.) Korm.rendeletben foglaltak szerint történik.
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Vizsgáztatási díj: a vizsgabizottság tagjait megillető díjazás. A vizsgáztatási díj fedezetét a
vizsgadíj teremti meg.
Vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, a feladatra
elszámolható működési célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada. A vizsgadíj tartalmazza a
vizsgáztatási díjat és a vizsgáztatók utazási és szállásköltségét is.
A vizsgadíjat az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval a
felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti.

(1)

A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsgajegyzőjét és a vizsgabizottság
munkáját segítő javító és felügyelő tanárt vizsgáztatási díj illeti meg. A vizsgáztatási díj
függetlenül a vizsganapok számától, a vizsga teljes időtartamára szól.

(2)

A vizsgáztatási díj százasra kerekítve a következő tételekből tevődik össze:
A. alapdíj: független a vizsgázók számától és a vizsgához kapcsolódó feladatok
ellátásért jár (a gyakorlati feladatok előzetes jóváhagyása, a lebonyolítási rend
elfogadása, a vizsga személyi és tárgyi feltételei megfelelőségének
vizsgahelyszínenkénti ellenőrzési, felmentési kérelmek elbírálása)
B. változó díj: a tényleges vizsgáztatási feladatok, amelyek mennyisége a vizsgán
megszerezhető szakképesítés vizsgakövetelményeiben meghatározott feladatok
jellegétől, időtartamától és a vizsgázók létszámától függ.

(3)

A vizsgabizottság elnökének és tagjainak fizetendő díjazás alapdíjból és változó díjból
tevődik össze. A jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő tanár esetén a
vizsgáztatási díj csak változó díjból áll.

(4)

A vizsgáztatási díjak számítás menetére és módjára példák találhatók a 2. függelékben. A
vizsgáztatási díjak képletei a következők:


Vizsgáztatási díj elnök és tagok esetén:
Vizsgáztatási díj= alapdíj + változó díj
Változó díj = (tárgyévi minimálbér x adott kategória %-os x vizsgázók száma)



a jegyző díja:
Vizsgáztatási díj = tárgyévi minimálbér x adott kategória %-os értéke x vizsgázók
száma



javító tanár díja:
Vizsgáztatási díj = tárgyévi minimálbér x 0,4 % x óraszám x vizsgázók száma



felügyelő tanár díja:
a) írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységet felügyelő tanár
esetében, amelyeken legalább 30 percig felügyeletet látott el:
Vizsgáztatási díj = tárgyévi minimálbér x 1,6 % x óraszám
b) gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár esetében (a megkezdett órákat
össze kell vonni):
Vizsgáztatási díj = tárgyévi minimálbér x 2,1 % x óraszám

A. alapdíj a tárgyévi minimálbér B. változó díj a tárgyévi minimálbér mértéke alapján
mértéke alapján
adott kategória %-os értéke
%
I.
II.
III.
IV.
× szorozva
30

vizsgaelnök
vizsgabizottsági tag

9,5%

3,9%

3,4%

2,9%

2,4%

× vizsgázók száma

9,5%

2,9%

2,5%

2,1%

1,7%

× vizsgázók száma

2,9%

2,5%

2,1%

1,7%

× vizsgázók száma

jegyző

B. változó díj a tárgyévi minimálbér mértéke alapján
javító szakértő tanár

0,4%

× kerekített óraszám

felügyelő tanár (legalább 30 perc)
felügyelő tanár gyakorlati
(legalább 30 perc, a megkezdett
órák idejét össze kell vonni)

1,6%

× óraszám

2,1%

× óraszám

× vizsgázók száma

(5)

Vizsgalétszámnál a vizsgabejelentésben feltüntetett létszámot kell figyelme venni,
amelyet csökkenteni kell a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók számával.

(6)

A vizsgadíjat iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval
felnőttképzési szerződést kötött képzőintézmény fizeti. A vizsgadíj magában foglalja a
vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgáztatók (vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga
jegyzője) utazási és szállásköltségét is.

(7)

Utazási és szállásköltség elszámolása:
a)

Utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a
menetjegy, saját gépjármű használata esetén a szja-ról szóló törvény, valamint a
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szó Korm.rendelet előírásai
alapján történik. Vasút igénybevétele esetén a 2. osztályú menetjegy számolható el.

b)

Az utazási eszközt a kari koordinátor választja meg oly módon, hogy a
vizsgatevékenységek megkezdése előtt pontosan a helyszínre tudjon érni a
vizsgáztató. Amennyiben e feltétel nem biztosítható, vagy a vizsgáztató a
vizsgaszervezővel szállásköltség megtérítéséről állapodott meg, úgy a vizsgáztató
éjszakánként legfeljebb a minimálbér 15%-nak megfelelő összeghatárig szállást
vehet igénybe.

(8)

A vizsgáztatási díj, az utazási és szállásköltség kifizetését legkésőbb a vizsga utolsó
vizsganapját követő 15 napon belül kell rendezni. A vizsgáztatási díjról számlát kell
kiállítani, a számla típusa határidős banki átutalás.

(9)

Amennyiben a vizsgaszervező vagy a képző intézmény a képző intézmény által delegált
vizsgabizottsági taggal, a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő
tanárral olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely tartalmazza a vizsgákkal
kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket vizsgáztatási díj nem illeti meg.
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15. TEVÉKENYSÉGEK A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁN
tevékenységek a komplex szakmai vizsgán
1. 1 a megbízás elfogadás
2.
részt vesz a vizsgabizottság döntéshozatalaiban
3.
dönt a felmentésekről
4.
határozatot hoz
5.
a vizsga szabályos és zavartalan lefolyásának biztosítása
tájékozódik a képzés speciális tartalmáról,
6.
körülményeiről
a bizottsági tagok egyetértésével jóváhagyja a
7.
lebonyolítási rend javaslatát
8.
véleményezi a lebonyolítási rend javaslatát
9.
vezeti a jegyzőkönyvet
legalább egyikük részt vesz az írásbeli vizsgán – a
10.
feladatlapok felbontása a bizottsági tag előtt történik
11. szóbeli/gyakorlati vizsgán részt vesz 2-2 fő
12. titoktartási kötelezettsége van
valamennyi vizsgatevékenység megkezdése előtt a jelen
13. levő bizottsági tag ellenőrzi a vizsgázó
személyazonosságát
14. irányítja a vizsgabizottság munkáját
az elnök ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szükséges
szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és
15.
biztonságos vizsgakörülmények meglétét, a bizottsági
tagok is részt vesznek a feladatban
16. jogszabályban előírt dokumentumok ellenőrzése
gyakorlati helyszín személyi, tárgyi feltételeinek
17.
ellenőrzése
vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek
18. ellenőrzése (jelentkezési lap, bemeneti feltételek, vizsgára
bocsátás feltételei)
19. vezeti a vizsgát
20. összehívja és vezeti a vizsgabizottsági értekezleteket
21. jóváhagyja a jegyzőkönyvet
tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgafeladatok előtt az őket
22.
érintő döntésekről, tudnivalókról
23. részt vesz a vizsgáztatásban a lebonyolítási rend szerint
az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati
24.
dolgozatok értékelését jóváhagyja
elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el
25.
vizsgáztatási feladatokat
26. felügyeli a gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatokat
27. értékeli a gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatokat
gondoskodik a vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról
28.
és hitelesítéséről
29. felügyeli a vizsga jegyzőjének munkáját
30. aláírja a vizsgabizonyítványokat
31. aláírja az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot
32. értékeli és lezárja a vizsgát
33. jelen van a záró értekezleten
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elnök

tag 1-2

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

oktató
*(tag)
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

jegyző
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

tevékenységek a komplex szakmai vizsgán
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

elnök

felfüggeszti – a vizsgabizottság határozata alapján – a
vizsga lebonyolítását, az érintett vizsgatevékenység
végrehajtását, ha a jogszerű feltételei nem biztosítottak
tájékoztatja megbízóját a vizsga felfüggesztéséről
külön-külön elkészítik a vizsgajelentést, a vizsga
befejezését követő 1 héten belül rögzítik az NSZFH
elektronikus felületén
összesíti a vizsga részeredményeit
kitölti és vezeti a törzslapot és a bizonyítványt
elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív
teendőket
felelős a törzslap és a bizonyítvány adatainak
összeolvasásáért
felelős a törzslap és a bizonyítvány adatainak egyezéséért
gondoskodik, hogy a vizsga dokumentumait a
vizsgabizottság tagjai hitelesítsék
gondoskodik
az
elektronikus
adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséről

tag 1-2

oktató
*(tag)

x

x

jegyző

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

*a képzésben részt vett oktató

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzatot a Szenátus a 23/2016. (III. 2.) sz. határozatával fogadta el. A szabályzat
2016. március 2. napján lép hatályba.
Sopron, 2016. március 2.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
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1. függelék
SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEB ONYOLÍTÁSI SZABÁLY ZAT
a ……………………. (OKJ …………………………)
Szakmai vizsga lebonyolításához
a 315/2013. (VIII.28.) Korm.rendelet 13. § (4) bekezdése alapján
A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot az esetleges kiegészítésekkel együtt a vizsgabizottság
elfogadta, a vizsga jegyzője és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tudomásul vették:
Jelen vannak

név

a vizsgabizottság elnöke
a vizsgabizottsági tag
a vizsgabizottsági tag
a képző/vizsgaszervező intézményt képviselője
vb. munkáját segítő szakértő
A vizsgaszervező adatai:
Vizsgaszervező neve és azonosítója
Székhelye:
Nyilvántartási száma:
Szakképesítés OKJ azonosító száma
Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés köre (megfelelő aláhúzandó)

Nyugat-magyarországi Egyetem – FI 21120
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

rész-szakképesítés,
szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés

A vizsgabizottság tagja
A képző adatai:
A képző intézmény neve:
Székhelye:
OM azonosítója
Nyilvántartási száma:

Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat minta szakmai vizsgabizottság részére
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A szakmai vizsga részeinek, időbeosztásnak, jelenlevők feladatának megoszlása:
1. nap

a szakmai
követelmény
modul

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

2. nap

a szakmai
követelmény
modul

3. nap

a szakmai
követelmény
modul

4. nap

a szakmai
követelmény
modul

Vizsga típusa: í=írásbeli, gy=gyakorlat, int=interaktív, sz=szóbeli

Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat minta szakmai vizsgabizottság részére
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A vizsgabizottság megállapítja az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat:
- 150/2012. (VII.6.) Korm.rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről,
- 315/2013. (VIII.28.) Korm.rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól,
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
A vizsgabizottság egyéb határozatai:

A szabályzat hiteléül:

a vizsgabizottság elnöke

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

jegyző

Kelt,

rektor

Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat minta szakmai vizsgabizottság részére
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2. függelék

Példa a vizsgáztatási díj kiszámítására
Vizsgáztatási díj elnök és tagok esetén:
Vizsgáztatási díj= alapdíj + változó díj
Változó díj = (tárgyévi minimálbér x adott kategória %-os x vizsgázók száma)
B. változó díj a minimálbér 2016-os mértéke alapján
A. alapdíj
a minimálbér 2016-os mértéke alapján
adott kategória %-os értéke
%
111.000 Ft I.
II.
III.
IV.
× szorozva
vizsgaelnök
× vizsgázók
9,5%
10.545 Ft
3,9%
3,4%
2,9%
2,4%
száma
vizsgabizottsági
× vizsgázók
9,5%
10.545 Ft
2,9%
2,5%
2,1%
1,7%
tag
száma
jegyző
× vizsgázók
2,9%
2,5%
2,1%
1,7%
száma
B. változó díj a minimálbér 2016-os mértéke alapján
%
111.000 × szorozva
× szorozva
× kerekített
× vizsgázók
javító szakértő tanár
0,4%
444
óraszám
száma
felügyelő tanár (legalább 30 perc)
1,6%
1.776 × óraszám
felügyelő tanár gyakorlati (legalább 30
perc, a megkezdett órák idejét össze
2,1%
2.331 × óraszám
kell vonni)

Példa egy III. kategóriába tartozó szakképesítés 20 fős vizsgacsoportja esetén


a vizsgaelnök díja:

10.545 +  (3219 x 20 fő)=10.545+64.380=74.925



bizottsági tag díja:

10.545 +  (2331 x 20 fő)=10.545+46.620=57.165



a jegyző díja:

2.331 x 20 fő = 46.620

Vizsgáztatási díj = minimálbér x adott kategória %-os értéke x vizsgázók száma
Példa
2 órás írásbeli vizsga esetén:
 javító tanár díja,
444 x 2 óra x 20 fő = 46.620
Vizsgáztatási díj = minimálbér x 0,4 % x óraszám x vizsgázók száma


felügyelő tanár díja a)

1.776 x 2 óra = 3.552

c) írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységet felügyelő tanár
esetében, amelyeken legalább 30 percig felügyeletet látott el:
Vizsgáztatási díj = minimálbér x 1,6 % x óraszám


felügyelő tanár díja b)

2.331 x 2 óra = 4 662
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d) gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár esetében (a megkezdett órákat
össze kell vonni):
Vizsgáztatási díj = minimálbér x 2,1 % x óraszám
A vizsgadíj változó díjának kategóriánként százalékos szorzói és a 2016. évi minimálbér
szerinti összege: 111.000 Ft
Változó díj a minimálbér 2016-os mértéke alapján
elnök
kategória (az egy vizsgázóra jutó óra az
%
111.000 Ft
SZVK-ban meghatározottak szerint)
8 óra
I.
3,9 %
4329 Ft
vagy ennél több
5 óra
II.
3,4%
3774 Ft
vagy ennél több, de a 8 órát nem éri el
2 és fél óra
III.
2,9%
3219 Ft
vagy ennél több, de az 5 órát nem éri el
IV.

kevesebb, mint 2 és fél óra

2,4%

2664 Ft

tag (és jegyző)
%

111.000 Ft

2,9%

3219 Ft

2,5%

2775 Ft

2,1%

2331 Ft

1,7%

1887

A vizsgadíj változó díjának besorolása az SZVK szerinti vizsgaidők alapján:
kategória

a szakmai és vizsgakövetelmény alapján 1 össz. gyak. óra
vizsgázó vizsgaideje
perc perc
55 344 07 Vállalkozási mérlegképes
480
270 8
könyvelő

I. 8 óra
vagy ennél több
II. 5 óra vagy ennél több, de
a 8 órát nem éri el
III. 2 és fél óra vagy ennél
31 623 01 Fakitermelő
több, de az 5 órát nem éri
el
IV. kevesebb, mint 2 és fél 55 344 01 Adótanácsadó
óra
21 623 02 Motorfűrész-kezelő

165

90 2,75

60
100

30 1
80 1,66
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1. formanyomtatvány
Jelentkezési lap szakmai vizsgára
Jelentkezési lap komplex szakmai vizsgára
Név: ..................................................................................................................................................................................
Születési név: ...................................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .......................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ...........................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................................
E-mailcím: …………………………………………………………..…Telefonszám: …………………………………..
Hallgatói/Tanulói azonosító szám: ...................................................................................................................................
Állampolgárság: …………………………………………………………………………………………………………
A megszerezni kívánt szakképesítés/részszaképesítés/szakképesítés-ráépülés *
OKJ azonosító száma: ......................................................................................................................................................
OKJ szerinti megnevezése: ..............................................................................................................................................
A komplex szakmai vizsgára felkészítő intézmény megnevezése, címe: .........................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: ........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
A képzés formája:

iskolai rendszerű

iskolarendszeren kívüli

képzésben nem vett részt*

A komplex szakmai vizsga/javítóvizsga/pótló vizsga* várható időpontja :

    év   hó   nap

Javítóvizsga/pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladat (vizsgafeladatok) megjelölése: ..........................................
..........................................................................................................................................................................................
Dátum .............................. , 

   év   hó   nap

....................................................
vizsgázó
(olvasható név, aláírás)

...................................................
vizsgaszervező képviselője
(olvasható név, aláírás)
P. H.

* A kívánt rész aláhúzandó!

Záradék:
A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgára bocsátáshoz
szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat igazoló dokumentumokat …………………... (év) ………………………
……………………… (hó) ………… (nap)
a) maradéktalanul bemutatta.
b) a …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….kivételével bemutatta.
...........................................................................................

vizsgaszervező képviselője
(olvasható név, aláírás)

P. H.
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2. formanyomtatvány
Eredményes modulzáró vizsga igazolása
IGAZOLÁS
modulzáró vizsgáról (a képzésben való részvétel nélkül is kiadható)
(név) ............................................................................................................................................................. ., mint a
........................................................................................................................................ képző intézmény vezetője
(az intézmény felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. §-a szerinti nyilvántartásba-vételi száma és a
nyilvántartásba vétel időpontja ……………………………………………………………………………………)
igazolom, hogy
Név: ............................................................................................................................................................................
Születési neve:
Születési
hely,
idő:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................
a /az ............................................................................................................................................... azonosító számú
............................................................................................................................................................ megnevezésű
szakképesítés/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülés*
megszerzésére irányuló képzés képzési programja szerinti alábbi modulzáró vizsgá(ka)t eredményesen teljesítette.

Szakmai
követelménymodul
azonosító száma

Szakmai követelménymodul megnevezése

Modulzáró vizsga eredményes
teljesítésének időpontja

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dátum: ....................................,     év   hó   nap

P. H.
........................................................
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3. formanyomtatvány
Eredményes modulzáró vizsga igazolása

IGAZOLÁS
bemeneti kompetencia felméréséről

Alulírott .......................................................................................................................................................... (név),
mint a ............................................................................................................................................ képző intézmény
(az intézmény felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. §-a szerinti nyilvántartásba-vételi száma és a
nyilvántartásba vétel időpontja ……………………………………………………………………………………)
vezetője igazolom, hogy ……………………………………………………………. (név) ........... (születési hely)
………………………………… (születési idő) ................................................................... (anyja születési neve)
a ..................................................................................................................................................... azonosító számú
............................................................................................................................................................ megnevezésű
szakképesítés/részszakképesítés/* szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendeletben meghatározott, a
képzés megkezdéséhez szükséges alábbiak szerinti elméleti és gyakorlati tudáselemekkel (a továbbiakban:
bemeneti kompetencia) rendelkezik.
A szakmacsoport megjelölése: ………………………………………………………………………………
A felmérés
időpontja

A bemeneti kompetencia
megnevezése
Alap kompetenciák
Info-kommunikációs kompetenciák
Szakmai kompetenciák

………………………..
………………………..
………………………..

Dátum: ....................................,     év   hó   nap
P. H.
........................................................
képző intézményvezető
(olvasható név, aláírás)

––––––––––
* A kívánt rész aláhúzandó!
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SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEB ONYOLÍTÁSI SZABÁLY ZAT
a ……………………. (OKJ …………………………)
Szakmai vizsga lebonyolításához
a 315/2013. (VIII.28.) Korm.rendelet 13. § (4) bekezdése alapján
A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot az esetleges kiegészítésekkel együtt a vizsgabizottság
elfogadta, a vizsga jegyzője és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tudomásul vették:
Jelen vannak

név

a vizsgabizottság elnöke
a vizsgabizottsági tag
a vizsgabizottsági tag
a képző/vizsgaszervező intézményt képviselője
vb. munkáját segítő szakértő
A vizsgaszervező adatai:
Vizsgaszervező neve és azonosítója
Székhelye:
Nyilvántartási száma:
Szakképesítés OKJ azonosító száma
Szakképesítés megnevezése
Szakképesítés köre (megfelelő aláhúzandó)

Nyugat-magyarországi Egyetem – FI
21120
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

rész-szakképesítés,
szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés

A képző adatai:
A képző intézmény neve:
Székhelye:
OM azonosítója
Nyilvántartási száma:

Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat minta szakmai vizsgabizottság részére

4

A szakmai vizsga részeinek, időbeosztásnak, jelenlevők feladatának megoszlása:
1. nap

a szakmai
követelmény
modul

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

hozzárendelt
vizsgafeladat

vizsga
típusa

időtartam

az egyes
feladatok
aránya

vizsga
ideje

vizsga
helye

bizottsági tagok
munkamegosztása

vizsgabizottság
munkáját segítő
szakértők

vizsgázók
száma

2. nap

a szakmai
követelmény
modul

3. nap

a szakmai
követelmény
modul

4. nap

a szakmai
követelmény
modul

Vizsga típusa: í=írásbeli, gy=gyakorlat, int=interaktív, sz=szóbeli

Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat minta szakmai vizsgabizottság részére

5

A vizsgabizottság megállapítja az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat:
- 150/2012. (VII.6.) Korm.rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről,
- 315/2013. (VIII.28.) Korm.rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól,
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
A vizsgabizottság egyéb határozatai:

A szabályzat hiteléül:

a vizsgabizottság elnöke

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

jegyző

Kelt,

rektor

Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat minta szakmai vizsgabizottság részére
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