
 

 

 

ÁGAZATI ALAPVIZSGA JEGYZŐKÖNYVE 
KÉSZÜLT: A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET 31. §-A ALAPJÁN 

 

Vizsga adatok                     

 

Ágazati alapoktatás megnevezése: …………………………… 

 

Vizsgázók száma: … fő 

Pótlóvizsgázók száma: … fő 

Javítóvizsgázók száma: … fő 

Vizsga nyelve: magyar 

 

Vizsgaszervezői adatok                   

 

Vizsgaszervező szakképző intézmény megnevezése: …………………………… 

Vizsgaszervező szakképző intézmény címe: ……………………………. 

Vizsgaszervező szakképző intézmény OM azonosítója: …………………………… 

 

  



 

Nyitóértekezlet (az első vizsgatevékenység megkezdése előtti értekezlet)           1 

 

Az értekezlet helye: …………………………… 

Az értekezlet ideje: …………………………… 

 

Jelenlévők: 

A vizsgabizottság elnöke: …………………………… 

A vizsgabizottság tagja (1): …………………………… 

A vizsgabizottság tagja (2): …………………………… 

A szakképző intézmény igazgatója: …………………………… 

A vizsga jegyzője: ……………………………  

 

Határozat:  

A vizsgabizottság megállapította, hogy a vizsga előkészítése, a vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszíne(i), személyi és tárgyi feltételei, biztosításuk 

módja a jogszabályi előírásoknak megfelelő.  

A vizsgabizottság elnöke átvizsgálta a vizsgával kapcsolatos iratokat, meggyőződött arról, a vizsgázók jogosultak a vizsga megkezdésére és teljesítették a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket. 

Az igazgatóhoz a vizsgával kapcsolatos kérelem nem érkezett, így azokról a vizsgabizottságnak nem kellett határoznia. 

A gyakorlati vizsgatevékenység tartalmát az igazgató jóváhagyta. 

 

A vizsgázók adatai: 

Név Születési név Születési hely, idő 
Anyja születési 

neve 
OM azonosító 

Szakképző intézmény 

megnevezése, amellyel a 

vizsgázó tanulói 

jogviszonyban/felnőttképzési 

jogviszonyban áll 

Osztály 

       

 

 

 
1 A vizsgával kapcsolatos kérelem esetén az Szkr. 296. § (1) bekezdése alapján az igazgató dönt, döntését a vizsgabizottság tudomásul veszi. 



 

Záróértekezlet (a vizsga utolsó napján tartandó értekezlet)              

 

Az értekezlet helye: …………………………… 

Az értekezlet ideje: …………………………… 

 

Jelenlévők: 

A vizsgabizottság elnöke: …………………………… 

A vizsgabizottság tagja (1): …………………………… 

A vizsgabizottság tagja (2): …………………………… 

A szakképző intézmény igazgatója: …………………………… 

A vizsga jegyzője: ……………………………  

 

Határozat:  

A vizsgabizottság megállapította, hogy az ágazati alapvizsga lebonyolítása, a vizsgázók minősítése és teljesítményének értékelése megfelelt a jogszabályi 

előírásoknak, továbbá a képzési és kimeneti követelményekben foglaltaknak. A vizsga lefolytatását, megtartását, befejezését zavaró vagy gátló körülmény 

nem következett be, továbbá nem merült fel vizsgázók által elkövetett szabálytalanság.2 Vizsgázói észrevételekre, óvásra, a vizsgabizottság határozatának 

felfüggesztésére nem került sor. 

 

Az ágazati alapvizsgát a vizsgára jelentkezett … főből ... fő kezdte meg.  

.................................... (név) igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta befejezni. Pótlóvizsgát tehet. 

.................................... (név) igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította. Javítóvizsgát tehet. 

 

A vizsgára jelentkezett … főből ... fő sikeresen teljesítette a vizsgát.. 

.................................... (név) javítóvizsgát tehet. 

 

A vizsgaelnöke a vizsga előkészítését, lebonyolítását, továbbá a vizsgázók szakmai felkészítését megfelelőnek találta és a vizsgát lezárta. 

 

A vizsgabizottság döntéseit egyhangúlag hozta. Vitára, vizsgabizottsági különvélemény megállapítására nem került sor. 

 

 

 
2 Rendkívüli esemény, szabálytalanság esetén külön értekezlet tartandó az Szkr. 186. §-a alapján. 



 

A jegyzőkönyv hiteléül 

 

Kelt:      

 

 

A vizsgabizottság elnöke:              

 

A vizsgabizottság tagja (1):              

 

A vizsgabizottság tagja (2):              

 

A szakképző intézmény igazgatója:             

 

A vizsga jegyzője:               

 

 

 

Jelen jegyzőkönyv mellékletei: 

1 db ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyv 

1 db munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi jegyzőkönyv 

1 db összesített osztályozóív3 

 
3 Tartalmazza a vizsgázó nevét, az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, a gyakorlati vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a vizsgáztató aláírását, továbbá a végleges 
osztályzatot. 



 

 

 

 


