
 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
A házirendben található szabályzás szerint 

 

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó 
vizsgára jelentkezés módja és határideje 

 

1.1. Az ágazati alapvizsga 
 
Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. 
 
 

1.2. A tanulmányok alatti vizsga  
 
A tanulmányok alatti vizsga vizsgaidőszakát: 
 

1. A tanulmányok alatti vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni.  
2. A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban tájékoztatni kell. 
3. Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független 

vizsgabizottság előtt vagy abban a szakképző intézményben lehet tenni, amellyel a 
tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga 
nem ismételhető. 

4. A szakképző intézményben tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a 
független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a szakképzési államigazgatási szerv a 
vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére 
engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott 
időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

5. Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Ha a 
szakképző intézmény oktatóinak szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 
vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 
tanítására. 

6. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit és az értékelés szabályait a szakképző 
intézmény szakmai programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha 
azt a szakképző intézményben szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az 
igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzési államigazgatási 
szerv bízza meg. 



7. Az olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a szakképző intézmény 
szakmai programja alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére 
való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon 
kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott vizsgatárgy legfontosabb 
tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgatevékenység és szóbeli 
vizsgatevékenység sikeres teljesítése. 

8. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti tartalmi 
követelményeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

1.3. Osztályozó vizsga 
 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha: 
 

1. felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 
2. engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
3. a 2019. évi LXXX. tv. és a 12/2020. (II.7.) Korm.rendeletben meghatározott időnél 

többet mulasztott, és az oktatói testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
4. a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
5. Egy osztályozó vizsga -egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során 
bármikor szervezhet.  

6. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 
megszervezni. 

 

1.4. Különbözeti vizsga 
 
Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, ha: 
 
 

1. a tanuló abban a szakképző intézményben tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 
kívánja.  

2. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. 
3. A vizsgázó pótlóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizsgáról 
engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

4. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló 
esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó 
szándékos vagy gondatlan magatartására.  



5. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon 
tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

1.5. Javítóvizsga 
 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha:  
 

1. a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 
2. az osztályozó vizsgáról, illetve a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
3. javítóvizsga letételére az augusztus tizenötödikétől augusztus hónap utolsó napjáig 

terjedő időszakban az igazgató által meghatározott időpontban van lehetőség. 
 

Az osztályozó-, különbözeti-, javító-, pótló- vizsga dokumentálását a jegyzőkönyv 
lezárását követő öt munkanapon belül el kell végeznie az osztályfőnöknek. 

 


