
Összefoglaló a szakmai vizsgáról 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló  

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján 

 

Az új szakképzési rendszer főbb jellemzői 

 

A szakképzés feladata a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az 

egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. A szakképzés és a 

felsőoktatás az oktatási rendszer egymásra épülő, szerves részei. 

A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy 

tevékenység végzéséhez szükséges 

 

a) szakmára felkészítő szakmai oktatás és 

b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés. 

 

A szakképzés két alapvető intézményeként a szakképző iskolát és a technikumot jelöli meg 

(Szkt. 16. §). Ezen túlmenően beszélhetünk többcélú szakképző intézményekről, amelyek 

szakképzési és köznevelési feladatokat (pl. kollégium, gimnázium) egyaránt ellátnak, de 

működésükben a szakképzésnek van domináns szerepe. Az átalakult szakképzési rendszer 

továbbra is meghatározó intézményeiként szerepelnek a szakképzési centrumok is, amelyek 

szakképzési feladataikat a szakképző intézményeik által látják el. 

Jelentős változás, hogy megszűnt az Országos Képzési Jegyzék (OKJ), helyét egy kettős 

szakmastruktúra vette át.  A kizárólag szakképző intézményekben megszerezhető – új 

megnevezésükkel – szakmákat a jogszabályban kiadott Szakmajegyzék tartalmazza. Ebben 

lényegesen kevesebb szakma szerepel, mint az OKJ-ban, hiszen a korábbi kizárólag 

iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető szakképesítések már nem itt szerepelnek. 

(A felnőttképzés rendszerében megszerezhető képesítések továbbra is szakképesítés 

megjelölést kaptak, viszont nem maguk a szakképesítések, hanem a megszerzésükre irányuló 

szakmai képzések ún. programkövetelményei szerepelnek hivatalos jegyzéken. 

A szakmajegyzékben szereplő szakmák alapvetően két csoportba sorolhatók. Az egyik 

csoportjukat az alapfokú iskolai végzettségre épülő szakmák alkotják, ezeket a szakképző 

iskolákban lehet megszerezni. A szakképző iskolai képzés 3 éves és képzés közismereti 

tartalmat is magában foglal. Szakképző iskolában érettségi végzettséggel is lehet szakmát 

szerezni, ekkor a képzés közismereti tartalom nélküli és kétéves. 

A másik csoportba az érettségi végzettségre épülő szakmák tartoznak, ezeket a 

technikumokban lehet megszerezni. A technikumokban a képzés 5 éves és a képzés végén 

egyszerre érettségi végzettséget és szakmát is ad. Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyai az 

utolsó évet megelőző tanévben előrehozott érettségi vizsgaként teljesíthetők, a szakmai vizsga 

eredménye pedig emelt szintű érettségi vizsgatárgynak számít. A technikumokban szintén be 

lehet kapcsolódni a képzésbe érettségi végzettség birtokában, ekkor a képzés szintén csak 

szakmai tartalommal bír és 2 éves. 

 A szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai tartalma ún. képzési és kimeneti 

követelményekben kerültek meghatározásra, amelyek nem jogszabályban, hanem a 



szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványaként az általa vezetett minisztérium 

honlapján kerülnek közzétételre. A szakmákhoz – az ellenőrzési, a mérési és az értékelési rendszer 

kialakítását és működését biztosító, a szakképzésben kötelezően alkalmazandó – képzési és kimeneti 

követelmények elektronikus elérhetősége:  

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt 

Az új szakképzési rendszerben a szakképző intézményben a szakmajegyzékben meghatározott 

szakmára felkészítő oktatást szakmai oktatásnak nevezzük, amely ágazati alapoktatásra és 

ezt követő szakirányú oktatásra tagolódik. 

 

Az ágazati alapvizsga 

Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő 

személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és 

kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt 

vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 

Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos 

szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.  

- A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény 

oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni.  

- A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi 

gazdasági kamara delegálja.  

- A vizsgabizottság elnöke a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult.  

- Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. 

- Az ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 

- Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell 

alkalmazni. 

- A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

- Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a 

képzésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a 

tanév második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett 

képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait az 

ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

- Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek 

kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi 

tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz 

részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati 

alapvizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét -az ágazati 

alapvizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával -a szakmai vizsga 

vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell 

megállapítani. 

 

 

 



 

 

A szakmai vizsga 

A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és 

kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek 

elsajátítását országosan egységes eljáráskeretében méri. 

A szakmai vizsga a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

a) számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből (a továbbiakban: 

interaktív vizsgatevékenység) és 

b) projektfeladat megvalósításából áll. 

- Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának 

elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter -a Kormány adott ágazatért felelős tagjának 

egyetértésével -a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és az útmutató a 

szakképzésért felelős miniszter által történő visszavonásig használható fel. A feladat és az 

útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az 

interaktív vizsgán megoldani. 

- A projektfeladat az akkreditált vizsgaközpont által - a képzési és kimeneti követelményekre 

tekintettel - a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése céljából 

meghatározott vizsgatevékenység, amelyet a szakmai vizsgára vagy a szakmai vizsgán kell 

elkészíteni és szóban az adott szakma folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is 

kiterjedően megvédeni. Projektfeladatként - a képzési és kimeneti követelményeknek 

megfelelően - gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű vagy egyéb vizsgaprodukció 

megvalósítása vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése vagy határozható meg. 

A szakmai vizsga nyelve 

- A szakmai vizsga magyarul vagy részben vagy egészben idegen nyelven is megszervezhető. 

Az akkreditált vizsgaközpont biztosítja, hogy az általa megszervezett valamennyi szakmai 

vizsga tekintetében legyen lehetőség magyar nyelven szakmai vizsgát tenni. A nem magyar 

nyelven letett szakmai vizsga az államilag elismert nyelvvizsgával nem egyenértékű, azt nem 

helyettesíti. 

A szakmai vizsga vizsganapjai 

Szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet tartani. 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont által 

meghatározott időpontban lehet tenni. 

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős 

miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményében - a Kormány 

adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével - határozza meg a szakmai vizsga tanévét 

megelőző tanév májusának utolsó munkanapjáig.  

A projektfeladat vizsgaidőpontját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg. A 

szakképzésért felelős miniszter nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás, annak 



hiányában viszonosság alapján engedélyezheti, hogy a külföldi vizsgázó a vizsgaidőszaktól 

eltérő időben tegyen szakmai vizsgát.  

A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül be kell 

fejezni, kivéve, ha a képzési és kimeneti követelmények másként rendelkeznek. Ugyanazon 

vizsganapra - ha azt a képzési és kimeneti követelmények nem zárják ki - több 

vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek 

összes ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. A nyolcórás időkeret számításakor a 

vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni. Az 

egyes vizsgatevékenységek lebonyolítási rendjét úgy kell meghatározni, hogy a vizsgázó az 

interaktív vizsgatevékenység nyolc és tizennyolc óra között, a projektfeladatot hét és 

tizenkilenc óra között végezhesse el. 

A vizsgázó számára a szakmai vizsga időtartama legfeljebb három, meghosszabbítás esetén 

legfeljebb négy nap lehet. Az akkreditált vizsgaközpont a szakmai vizsga időtartamát, ha a 

vizsgaszervezés helyi sajátosságai vagy rendkívüli esemény ezt indokolja, egy nappal 

meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényét és annak indokát a vizsgajegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

A felmentés 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól - a jogszabályban vagy a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott kivétellel - felmentés nem adható. 

Mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos 

szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban 

meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Az e bekezdésben meghatározott 

felmentés esetén a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül. 

Az akkreditált vizsgaközpont 

Az akkreditált vizsgaközpont kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint 

megszervezi a javító-és pótlóvizsgát, valamint gondoskodik a szakmai vizsga 

lebonyolításához szükséges feltételek biztosításáról. Az akkreditált vizsgaközpont a 

vizsgacsoportokat szakmánként alakítja ki. A vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg az 

Szkt.-ben előírt maximális osztálylétszámot. 

A szakmai vizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek helyszínéről és időpontjáról és 

a szakmai vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról az akkreditált vizsgaközpont - a 

szakmai vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal - tájékoztatja a vizsgafelügyelőt, a 

vizsgabizottság további tagjait, a vizsgázókat és a szakmai vizsga lebonyolításában 

közreműködő személyeket. 

Az akkreditált vizsgaközpont a tájékoztatással egyidejűleg megküldi a vizsgafelügyelőnek és 

a vizsgabizottság további tagjainak a projektfeladat leírását és a szakmai vizsga 

lebonyolításának tervezett rendjét A lebonyolítási rendben meg kell határozni 

a) a vizsgaprogramot, amely tartalmazza a projektfeladat adott vizsgacsoport általi 

végrehajtásának várható időtartamát, 



b) a vizsgacsoportra vonatkozóan azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, 

amelyek meghatározzák a mérési, ellenőrzési és értékelési felelősséget, 

c) a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy részvételére vonatkozó 

szabályokat, valamint  

d) a szakmai vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított 

minden olyan további rendelkezést, amely a vizsgázó, a vizsgabizottság és az akkreditált 

vizsgaközpont számára egyértelművé teszi a szakmai vizsga lebonyolításának körülményeit. 

Az akkreditált vizsgaközpont 

- megbízza a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagjait,  

- kijelöli a szakmai vizsga jegyzőjét, az interaktív vizsgatevékenység felügyelőjét és a 

technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyt, 

- elkészíti a lebonyolítási rendet, 

- gondoskodik a szakmai vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi feltételeinek 

a szakmai vizsga során történő folyamatos biztosításáról, 

- a vizsgabizottság jogellenes működése vagy annak előre látható bekövetkezése esetén 

felhívja a vizsgabizottság figyelmét a jogszerű működés feltételeinek biztosítására, 

megtartására, 

- előkészíti a szakmai vizsgaeredményének kihirdetését, 

- gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és továbbításáról. 

A szakmai vizsga megkezdése előtt a szakmai vizsga jegyzője az elektronikus 

vizsgarendszerben előkészíti a vizsgatörzslapot. A vizsgaeredmények kialakítását követően a 

vizsgatörzslapon az egyes vizsgatevékenységek eredményeit külön-külön kell rögzíteni. A 

vizsgatörzslapra rá kell vezetni továbbá a vizsgázóra vonatkozó határozatokat és záradékot. A 

szakmai vizsgát követően a vizsgatörzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni, amelyeket a 

külív első oldalán a szakmai vizsga jegyzője és az akkreditált vizsgaközpont vezetője 

aláírásával hitelesít. Az aláírások alatt a nevet és a szakmai vizsga lebonyolításában betöltött 

szerepet olvashatóan fel kell tüntetni. Aláírás-bélyegző használata nem megengedett. A 

vizsgatörzslap külívét és belíveit szakmánként és szakmai vizsgánként szalaggal átfűzve, 

körcímkével ellátva le kell zárni és az akkreditált vizsgaközpont körbélyegzőjével a külív 

hátlapján hitelesíteni kell oly módon, hogy a bélyegzőlenyomat érintse a vizsgatörzslapot és a 

körcímkét is. A vizsgatörzslappal egyező tartalmú vizsgatörzslap-kivonatot kérésre, sikertelen 

szakmai vizsga esetén kérés nélkül ki kell adni a vizsgázónak a szakmai vizsga lezárását 

követő harminc napon belül. A vizsgatörzslap-kivonat az elektronikus vizsgarendszerből 

nyomtatható, amelyet az akkreditált vizsgaközpont vezetője ír alá. 

A vizsgatörzslap egy kinyomtatott példányát az akkreditált vizsgaközpont irattárában, másik 

példányát a szakképzési államigazgatási szerv irattárában kell elhelyezni. A vizsgatörzslap 

nem selejtezhető, folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a tárgyév végén bekötve kell 

irattárazni. A vizsgajegyzőkönyvet az akkreditált vizsgaközpont irattárában öt évig kell őrizni. 

 

 



 

 

 

 

A vizsgabizottság 

A szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni.  

A vizsgabizottság három tagból áll, amelynek 

 

a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, 

b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga 

szabályszerűségéért, 
c) értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

 

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (vizsgafelügyelő) a szakmai vizsga 

helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az 

akkreditált vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását az akkreditált vizsgaközpont 

megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A 

megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie. A vizsgafelügyelő, illetve a 

vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő 

felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a 

vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma 

oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.  

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása 

időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet 

folytat. Ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a képzési és kimeneti követelmények a 

vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen 

nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét 

anyanyelven kell beszélnie, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert 

nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. A vizsgán tolmács nem 

vehető igénybe. 

A vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjának megbízása az adott szakmai 

vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás 

elfogadásával jön létre. 

 

A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk külön-külön 

ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan 

lefolytatásáért. A vizsgafelügyelő felfüggeszti a szakmai vizsga lebonyolítását, az érintett 

vizsgatevékenység végrehajtását, ha a szakmai vizsga lebonyolításának jogszerű feltételei 

nem biztosítottak, és erről haladéktalanul értesíti az akkreditált vizsgaközpontot. A 

felfüggesztés tényét és indokát a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ha a jogszerű állapot 

nem állítható helyre oly módon, hogy a szakmai vizsga folytatására még az adott napon sor 

kerülhessen, az akkreditált vizsgaközpont intézkedik a szakmai vizsga folytatásának 

menetéről. 

 

A vizsgafelügyelő 



a) a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a 

szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos 

vizsgakörülmények meglétét, 

b) a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga 

jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi 

megfelelőségét, 

c) vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet, 

d) ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt, 

e) tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő 

döntésekről, tudnivalókról, 

f) gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, 

felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját. 

 

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja 

a) lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban, 

b) ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok eredményeit. 

 

A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja 

a) a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést 

b) az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi 

ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének. 

 

A vizsgázó minősítéséről az akkreditált vizsgaközpont dönt. 

A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával 

kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. E feladatkörében vezeti a 

vizsgajegyzőkönyvet, összesíti a szakmaivizsga részeredményeit, kitölti és vezeti a 

vizsgatörzslapot, kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt, elvégzi a szakmai 

vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, 

illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért, gondoskodik a 

szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által 

történő hitelesítéséről, valamint gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az 

elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről. 

Az akkreditált vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az 

egyes vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság 

további tagját és a szakmai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok 

kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli.  

A lebonyolítási rend 

A szakmai vizsgát a lebonyolítási rend alapján kell lebonyolítani. Az egyes 

vizsgatevékenységek a lebonyolítási rendben meghatározott személyek jelenlétében 

kezdhetők meg és folytathatók le. Az egyes vizsgatevékenységeket az egyes 

vizsgatevékenységekhez előírt általános és speciális feltételek teljesülését az adott 

vizsgacsoport tekintetében biztosító helyszínen lehet lefolytatni. A vizsgatevékenységek 

lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok biztosításának módját, a 

feltételek megfelelőségének tényét írásban kell rögzíteni, amelyet a vizsgafelügyelő és a 



vizsgabizottság további tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Ezt a dokumentumot csatolni kell a 

szakmai vizsga jegyzőkönyvéhez és a szakmai vizsgát követő öt évig meg kell őrizni.  

Az interaktív vizsga 

Az interaktív vizsgatevékenység során biztosítani kell a vizsgázó azonosítását, a szakma 

megjelölését és a szakmai vizsga napjának feltüntetését. Az interaktív vizsgatevékenység 

befejezésekor biztosítani kell a befejezés időpontjának rögzítését. Ha az interaktív 

vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, biztosítani kell a 

vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejének rögzítését is. A vizsgázó távozása és 

visszaérkezése között eltelt idő beszámít az interaktív vizsgatevékenység megoldására 

rendelkezésre álló időtartamba. Az interaktív vizsgatevékenység eredményét utólag nem 

módosítható formában kell tárolni. Az interaktív vizsgatevékenység ideje alatt a 

vizsgateremben állandó felügyeletről kell gondoskodni. Nem lehet felügyelő az, aki a szakmai 

képzésben való oktatáshoz jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkezik. A technikai 

feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a szakmai vizsga biztonságos 

lebonyolításának érdekében az akkreditált vizsgaközpont írásos engedélyével az interaktív 

vizsgatevékenység során jelen lehet. A felügyelő (nem vizsgafelügyelő!) a vizsgázók részére 

tájékoztatást ad az interaktív vizsgatevékenység szabályairól, az alkalmazható 

segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a 

vizsgázók ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a szakmai vizsga rendjének 

betartásáról. Az interaktív vizsgatevékenység megoldására rendelkezésre álló időtartamba 

nem számítható be a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. A vizsgázó az interaktív 

vizsgatevékenység megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem kérhet és nem 

kaphat. Ha a felügyelő az interaktív vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, 

felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a 

felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt, majd ezt követően 

engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A felügyelő az interaktív 

vizsgatevékenység befejezését követően haladéktalanul jelzi a szabálytalanságot az 

akkreditált vizsgaközpontnak, aki kivizsgálja és dönt a vizsgázó esetén a szakmai vizsga 

további folytathatóságáról. 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. A jegyzőkönyvet 

a felügyelő, a vizsgázó és a vizsgafelügyelő írja alá. A vizsgázó észrevételét - kérelmére - a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szabálytalansággal összefüggésben felvett jegyzőkönyvet 

csatolni kell a vizsgajegyzőkönyvhöz.  

A projektfeladat 

A projektfeladat megvédésének megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell az adott 

vizsgatevékenység lebonyolításának rendjéről és a projektfeladat elkészítésével és 

megvédésével kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a vizsgatevékenység helyére és a 

munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A 

vizsgatevékenység megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás 

megelőzése céljából adható. 



A projektfeladatot a vizsgázó az akkreditált vizsgaközpont által a projektfeladathoz 

kapcsolódóan meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. A projektfeladat 

elkészítése, illetve megvédése az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek - ideértve a 

munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket - megléte esetén kezdhető meg, és 

folytatható. A feltételek meglétét a vizsgatevékenység végrehajtását megelőzően a 

vizsgafelügyelő ellenőrzi, és engedélyezi a vizsgatevékenység megkezdését. A 

vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítása és a baleseti kockázat minimalizálása érdekében 

az akkreditált vizsgaközpont vizsgacsoportonként legalább egy, a szakirányú oktatás 

folytatásához szükséges szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező személyt 

biztosít, aki a szakmai vizsgához szükséges technikai feltételek folyamatos biztosításáért felel, 

közreműködik az esetlegesen felmerült technikai problémák elhárításában, továbbá 

gondoskodik a balesetmentes munkavégzésről. A projektfeladat végrehajtásához a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére. Nem 

számítható be a vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. Ha a projektfeladat végrehajtása során 

balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok merül fel, azt a 

vizsgafelügyelő haladéktalanul jelzi az akkreditált vizsgaközpontnak, amely a szakmai vizsga 

során elkészítendő projektfeladatot megváltoztathatja. A változtatásról szóló döntést az ok 

megadásával és indoklással rögzíteni kell a vizsgajegyzőkönyvben. Ha a vizsgázó a szakmai 

vizsgán elkészítendő projektfeladatot befejezte, azt közli a vizsgabizottság mérési feladatokat 

ellátó tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az elkészült projektfeladatot átveszi. A 

projektfeladatot pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell értékelni. 

Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a szakma 

megnevezését, a projektfeladat tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt érdemjegyet. 

Az értékelést a vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja írja alá. Az elkészült 

projektfeladatról - a személyiségi jogok sérelme nélkül - annak azonosítására alkalmas 

dokumentációt, így különösen fényképet, videófelvételt vagy részletes leírást kell készíteni, és 

azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A projektfeladat eredményével az akkreditált 

vizsgaközpont rendelkezik.  

 

A vizsgajegyzőkönyv 

 

A szakmai vizsgáról vizsgajegyzőkönyv készül, amely időrendben tartalmazza a szakmai 

vizsga összes eseményét. 

A szakmai vizsga utolsó vizsgatevékenységét követően a vizsgajegyzőkönyvet le kell zárni, 

és csatolni kell hozzá a vizsgaösszesítő ívet, továbbá a felmentési kérelemhez benyújtott 

okiratok másolatát. A vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi továbbá a lebonyolítási rend és a 

vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok 

biztosításának módját, a feltételek megfelelőségének tényét írásban rögzítő dokumentum. A 

szakmai vizsga jegyzőkönyvét és valamennyi mellékletét a szakmai vizsga jegyzője, a 

vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagjai írják alá. A szakmai vizsga lezárását 

követően a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja - kivéve, ha 

delegálás hiányában a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpont bízta meg - külön-külön 

elkészítik a szakmai vizsga előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a 

képzési és kimeneti követelményekben leírtak teljesülésével, valamint a jogszabályi 

rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus 

jelentésüket, amelyet a szakmai vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az 

elektronikus vizsgarendszerben. Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség 

teljesítéséig nem bízható meg újabb vizsgafelügyelői, további vizsgabizottsági tagi teendők 

ellátásával. 



A vizsgafelügyelő jogellenes magatartása 

 

Ha a vizsgabizottság tagja azt észleli, hogy a gazdasági kamara által delegált vizsgafelügyelő 

tevékenysége nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, haladéktalanul jelzi ezt az 

akkreditált vizsgaközpont felé. Az akkreditált vizsgaközpont a tudomására jutott jogellenes 

magatartásról tájékoztatja a vizsgafelügyelőt delegáló kamarát, aki azt kivizsgálja, majd a 

vizsgálat eredményéről tájékoztatja az akkreditált vizsgaközpontot. Ha a kivizsgálás 

eredményeképpen megállapítható a vizsgafelügyelő jogellenes magatartása, őt a gazdasági 

kamara két évig nem delegálhatja vizsgafelügyelői feladatok ellátására. 

 

 

A vizsgázó törvényességi kérelme 

 

Az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a 

vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól 

számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. A törvényességi kérelmet a 

szakképzési államigazgatási szervnek kell címezni, de az akkreditált vizsgaközponthoz kell 

benyújtani. Az akkreditált vizsgaközpont a törvényességi kérelmet a törvényességi 

kérelemmel kapcsolatos véleményével és a törvényességi kérelemmel érintett szakmai 

vizsgára megbízott vizsgafelügyelő állásfoglalásával együtt öt napon belül továbbítja a 

szakképzési államigazgatási szervnek. A törvényességi kérelmet a szakképzési 

államigazgatási szerv a beérkezést követő naptól számított öt napon belül bírálja el. 

 

 

Értékelés 

 

Szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt az kaphat, aki 

sikeres szakmai vizsgát tett. A vizsgázó teljesítményét vizsgatevékenységenként, a 

pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell értékelni. A teljesítmény 

százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet 

elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg. Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének 

érdemjegyben történő kifejezése a következő: 

a) hetvenkilenc százalék fölött jeles, 

b) hatvan és hetvenkilenc százalék között jó,  

c) ötven és ötvenkilenc százalék között közepes, 

d) negyven és negyvenkilenc százalék között elégséges, 

e) negyven százalék alatt elégtelen. 

A vizsgázó vizsgatevékenységen elért eredményeit a teljes vizsgacsoport esetében az 

elektronikus vizsgarendszerben kitöltött vagy onnan letöltött egyetlen vizsgaösszesítő íven 

kell vezetni. A szakmai vizsga minősítését az egyes vizsgatevékenységeknek a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott értékelési súlyaránynak megfelelően kell 

kiszámítani. A minősítés megállapítása során a kerekítés általános szabályai szerint kell 

eljárni. 

 

A sikertelen vizsga 

 

Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen. A 

szakmai vizsga eredményét az akkreditált vizsgaközpont a szakmai vizsgát követő öt napon 

belül hirdeti ki. Javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki 



a) sikertelen szakmai vizsgát tett, 

b) a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy 

c) szabálytalanság miatt a szakmai vizsga folytatásától eltiltásra került. 

Ha a képzési és kimeneti követelmények másként nem rendelkeznek, sikertelen szakmai 

vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni. A b) és c) 

pontban meghatározott esetben a szakmai vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.  

 

A javítóvizsga a képzési és kimeneti követelmények megváltozásáig, de legalább a szakmai 

vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos képzési és kimeneti követelmények 

szerint tehető le vagy ismételhető meg.  

 

Ha a vizsgázó a szakmai vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, 

de befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, 

pótlóvizsgát tehet. A pótlóvizsga a képzési és kimeneti követelmények megváltozásáig, de 

legalább a szakmai vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos képzési és 

kimeneti követelmények szerint tehető le. A vizsgázó a pótlóvizsgát még ugyanabban a 

vizsgaidőszakban is leteheti, ha a szakmai vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és 

lebonyolításának feltételei adottak. 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló szakmai vizsgája 

A szakmai vizsga tekintetében a beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő 

tanuló, a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy 

részére az akkreditált vizsgaközpont az Nkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véleményére 

tekintettel az alábbi kedvezményeket biztosítja:  

Az interaktív vizsgatevékenységen beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel 

küzdő tanuló, a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzésben részt vevő fogyatékkal élő 

személy számára lehetővé kell tenni a tanulmányok során alkalmazott segédeszköz 

használatát vagy segédszemély igénybevételét. Az akkreditált vizsgaközpont a 

halláskárosodott vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység szóban történő részének idejére - ha 

az indokolt - jelnyelvi tolmácsot biztosít.  

Ha azt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, a sajátos nevelési igény, illetve a 

fogyatékosság jellege indokolja, a vizsgázó igazolt kérelme alapján az akkreditált 

vizsgaközpont engedélyezheti a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi 

része vagy annak egy típusa, szintje alól, ha a vizsgázót a szakmai oktatás során is 

mentesítették az idegen nyelv értékelése és minősítése alól,  

az interaktív vizsgatevékenység szóban történő vizsgatevékenységgel vagy a 

vizsgatevékenység szóban történő részének interaktív vizsgatevékenységgel történő 

felváltását, 

- az adott vizsgatevékenység az arra meghatározott időnél hosszabb idő alatt történő 

teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a 

projektfeladatra előírt időtartam harminc százalékát, kivéve, ha a képzési és kimeneti 

követelmények másként rendelkeznek. 

Ajánlott oldalak: 

Képzési és kimeneti követelmények (KKK): https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt 

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt


Kifutó rendszerű szakképesítések szakmai- és vizsgakövetelményei:  

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=501 

A szakképzésről szóló2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben: 

https://ikk.hu/dokumentumok#Jogszab%C3%A1lyok,%20strat%C3%A9gi%C3%A1k 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=501
https://ikk.hu/dokumentumok#Jogszab%C3%A1lyok,%20strat%C3%A9gi%C3%A1k

