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I. Tanulmányok alatti vizsgák eljárásrendje 

A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása a 12/2020 (II.07.) Korm. rendelet figyelembevételével. 

A tanulmányok alatti vizsgákat abban a nevelési-oktatási intézményben, amellyel a tanuló 

jogviszonyban áll, független vizsgabizottság előtt lehet letenni. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

1 Tanulmányok alatti vizsgák 

• osztályozó vizsgák 

• különbözeti vizsgák 

• javítóvizsgák  

• kisérettségi 

• küszöbvizsga 

• és pótló vizsgák 

• ágazati alapvizsga (külön eljárásrend szabályozza) 

1.1 A vizsga díja, a vizsgázók díjfizetési kötelezettségei 

A vizsgák ingyenesek annak a tanulónak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult. 

1.2 A vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot jelölünk 

ki, melynek pontos időpontját a Munkaterv tartalmazza. Javítóvizsga letételére az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga 

esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot azzal, hogy 

osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhetünk. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk.  A 

tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 
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1.3 Vizsgabizottság 

Lehetőség szerint a vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót jelölünk ki, aki jogosult az 

adott tantárgy tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért, ennek keretében: 

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

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását vezeti a szóbeli vizsgákat és a 

vizsgabizottság értekezleteit, 

• átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

▪ a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. A vizsga- 

bizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

1.4 A vizsga tárgya, időtartama 

Az írásbeli vizsgákon az ülésrendet úgy alakítjuk ki, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, 

illetve ne segíthessék. Kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapon lehet dolgozni. A válaszok kidolgozásának megkezdése előtt a vizsgázó mind- 

egyik lapján feltünteti a nevét, a tantárgy nevét és a dátumot. A rendelkezésre álló maximális 

idő tantárgyanként hatvan perc. Az íróeszközökről a vizsgázóknak kell gondoskodniuk. Egy 

napon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet le. A vizsgák között a vizsgázó 

kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. Ha a vizsgázó 

szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt ráírja a feladatlapra, a vizsgázó számára 

a vizsga elégtelennel zárul. 

Szóbeli vizsga: Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga. 

A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a 

vizsga helyszínén. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

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

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 
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Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet 

több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

1.5 A szabályzat hatálya  

kiterjed az iskola valamennyi tanulójára 

• aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

• akit az oktatói testület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

• aki különbözeti vizsgára jelentkezik, 

• akit az oktatói testület határozatával javítóvizsgára utasít, 

• aki ágazati alapvizsgára jelentkezik. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézményünkbe 

és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény oktatói testületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira.  

 

1.6 Független vizsgabizottság kirendelésének szabályai 

A független vizsgabizottság előtt letehető vizsgát a Kormányhivatal szervezi. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a gondviselője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának 

megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A 

bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója 

a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, 

valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. A kormányhivatal által szervezett 

független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az az oktató, akinek a vizsgázó hozzátartozója, 

továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

1.7 Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola 

szakmai programjában található követelményrendszerével. A tanulmányok alatti vizsga részei, 

követelményei és az értékelés szabályai vizsgatárgyanként a Szakmai Programban kerülnek 
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részletezésre. A vizsgák követelményeit (a Szakmai Program alapján) a munkaközösségek 

állapítják meg. 

1.8 Felsőbb évfolyamba való továbbhaladás 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott 
tantárgyból félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell 
tennie, ha 

• előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy 
tanulmányi vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt 
osztályzatot; 

• a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 
alapján osztályozóvizsgát tehet  

• külföldi tartózkodás, illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az 
osztályozóvizsga letételét; 

• a tanórákon nem tanult, de az iskola Szakmai Programjában szereplő tantárgyból 
osztályozóvizsga letételére jelentkezett. 
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2 Vizsgatípusok  

2.1 Osztályozó vizsga 

• A vizsga időpontjának meghatározása a jogszabályoknak megfelelően történik. A vizsga 
pontos időpontjáról a vizsgázó, kiskorú tanuló esetén a szülő minimum a vizsga előtt 
két héttel értesítést kap (e-napló vagy/és honlap vagy/és papír alapú). 

• Az igazgató, a vizsgázó külön kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre 
meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

• Abból a tantárgyból, mely az iskola pedagógiai programjában nem szerepel, igazgatói 
engedéllyel más iskolában, vendégtanulói jogviszonyban lehet osztályozóvizsgát tenni.  

• Vendégtanulói jogviszonyban, iskolánkban vizsgázó tanuló vizsgáira e vizsgaszabályzat 
vonatkozik. 

2.2 Különbözeti vizsga 

Az intézmény a különbözeti vizsga letételét  

• csoportváltoztatás, 

• osztályváltás, 

• iskolaváltoztatás, 

• külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként előírhatja.  
 

Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet a 
megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanítunk, és amely tantárgy, tananyag 
ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg, alapesetben az osztályozóvizsgák számára 
kijelölt időpontban. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 
igazgatónak határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. A vizsga letétele feltétele lehet az adott 
évfolyamon, adott csoportban/osztályban a következő évfolyamba lépésnek. 

2.3 Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki 

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

• az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
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Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. A vizsganapokat az aktuális 
tanév Munkaterve határozza meg. Különleges esetben, ettől eltérő időpontot az igazgató, a 
tanuló kérésére kijelölhet. 

A tanulót a vizsga eredményéről legkésőbb az adott vizsgaidőszak utolsó szóbeli vizsgáját 
követő napon tájékoztatni kell. 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

• A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát 
tehet. 

• A javítóvizsga követelményeiről, témaköreiről a tanuló a vizsgára utalást követő két 
héten belül, de legkésőbb július 5-ig írásbeli tájékoztatást kap (honlap és/vagy e-
napló). 

• A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a gondviselő minimum a vizsga előtt 
két héttel értesítést kap (e-napló vagy/és honlap). 

• A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

• A tanuló bizonyítványát a javító vizsga előtt legalább 15 perccel leadja a 
diákcentrumban, majd ezt követően jelenik meg a vizsgabizottság előtt. 
 

A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készül tanulónak részt kell vennie 
a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját 
a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak 
végleges tagja lesz, sikertelen vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie. 

• Ha a vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedély 
nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné vizsgája eredménytelen, így az 
osztályismétlést von maga után. Szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban 
foglaltakhoz hasonlóan kell eljárni 

2.4 Kisérettségi vizsga 

Kisérettségi vizsgát tesznek: 

• a hagyományos négyéves képzésében tanuló diákok a 10. évfolyam végén 

• a két tanítási nyelvű és a nyelvi előkészítő osztályokban tanulók a 11. évfolyam végén. 
A vizsga tárgyai: 

• matematika 

• magyar nyelv 

• irodalom 

• történelem 

• idegen nyelv (csak a 10. évfolyamosok számára). 
A kisérettségi írásbeli időszaka április, a szóbeli vizsgáé május. Az írásbeli vizsgákat minden osztály 
azonos időben írja meg. 
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2.5 Küszöbvizsga 

A küszöbvizsga a két tanítási nyelvű és a nyelvi előkészítős osztályok számára kötelező angol nyelvből 
az előkészítő 9. NY, 9. KNY évfolyamon a tanév végén, továbbá  9-12 évfolyamon félévkor, illetve tanév 
végén. Ha az év végi vizsgán a tanuló nem teljesíti az elvárt szintet (60%), augusztusban még lehetősége 
van a javításra. Amennyiben a két tanítási nyelvű osztályban tanuló diák ekkor sem tudja teljesíteni a 
követelményeket, javasoljuk, hogy tanulmányait a hagyományos képzési rendszerű osztályban 
folytassa. 

A százalékos értékelésére ajánlott osztályzatok: 

 Százalék Érdemjegy 

 90 -100%  5  /jeles/ 

 76 - 89 %  4 /jó/ 

 61 - 75 %  3 /közepes/ 

 50 - 60 %  2 /elégséges/ 

 0 - 49 %  1  /elégtelen/ 

2.6 Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha: 

• a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

• a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
 
A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 
amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 
megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 
megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

A pótló vizsgára jelentkezéskor a tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy az eddig teljesített vizsgarész 
beszámítását kéri-e. 

A pótló vizsga időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. 

 

 


