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Tájékoztató egyéni munkarendben tanulók osztályozó vizsgáiról  

 

Az egyéni munkarendben tanulónak minden tantárgyból – tehát a készségtárgyakból is – 

félévkor és év végén, személyes megjelenés keretében osztályozó vizsgát kell tennie, hiszen 

az egyéni munkarendes tanuló minden tanóra látogatása alól felmentést kap, mely osztályozó 

vizsga tételi kötelezettséget von maga után. Évközben tehát érvényes érdemjegyeket – amit 

be lehetne számítani a félévi, illetve az évvégi osztályzatokhoz – nem szerezhet a tanuló akkor 

sem, ha az igazgató engedélyével részt vesz bizonyos tanórákon. Értékelése csupán tájékoztató 

jellegűnek tekinthető, annak érdekében, hogy a tanuló képet kaphasson aktuális 

felkészültségéről. 

(Az egyéni munkarend keretében tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.) 

Az osztályozó vizsgák letétele alól felmentés nem adható! (Ez alól kivétel a külföldi 

tartózkodása miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló félévi osztályozó vizsga tételi 

kötelezettsége, ugyanis kérelemre számára a félévi osztályozó vizsgák letétele alól felmentés 

adható, mely az intézményvezető döntési jogkörébe tartozik. A külföldön tartózkodó, de 

Magyarországon egyéni munkarenddel rendelkező tanulónak is személyes jelenlétet igénylő 

formában kell osztályozó vizsgát tennie.) 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben  

(jellemzően június hónap közepéig; a konkrét dátumot a mindenkori tanév rendjéről szóló 

rendelet tartalmazza) kell megszervezni. 

Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot 

kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A 

vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató a vizsgázó - kiskorú vizsgázó 

esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó a kijelölt 

időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

A vizsgázó pótló vizsgát 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. (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 engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló 

vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők.  

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

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

- az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik. 
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A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15 -

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

Az az egyéni munkarenddel rendelkező Tanuló, aki az évvégi osztályzatának megállapításához 

előírt osztályozó vizsgán – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, szintén 

javítóvizsgát tehet. 

Abban az esetben, ha a Tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az 

osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a 

következő félévtől egyéni munkarend helyett iskolába járással folytathatja tanulmányait.  

Ez a jogszabályi rendelkezés két esetkör vagylagos megvalósulása esetén írja elő az egyéni 

munkarend lehetőségének megvonását: 

1. Az osztályozó vizsgáktól való távolmaradást is igazolni kell. Amennyiben kiderül, hogy 

önhibáján kívüli okból (például súlyos betegség) nem tudott megjelenni a tanuló, az egyéni 

munkarend nem kerül visszavonásra. Álláspontunk szerint osztályozó vizsga alatt az összes 

tantárgyból tett vizsgák összességét kell érteni. Tehát ha a tanuló önhibájából nem jelenik 

meg sem a félévi, sem az év végi osztályozóvizsgán, azok egyik napján sem, abban az estben 

a tanuló megvalósítja a jogszabályban megfogalmazott azon fordulatot, hogy a tanuló neki 

felróható okból két alkalommal (félévkor, majd évvégén sem) nem jelenik meg az 

osztályozó vizsgán, tehát tőle az egyéni munkarendet meg kell vonni.  

2. Az egyéni munkarend megvonása szempontjából másik esetkör a tanulmányi 

követelmények nem teljesítése. A tanulmányi követelmények teljesítéséről csak a tanítási év 

végén beszélhetünk - a törvény fogalomhasználatával ez van összhangban -, továbbá sikeres 

teljesítésről akkor, ha a tanuló valamennyi vizsgatárgy követelményét teljesíti. Tehát 

amennyiben például 10 db tantárgyból kellett vizsgát tennie a tanítási év utolsó napjáig 

(jellemzően június közepéig), mind a 10-nek sikeresnek kell lennie.  Álláspontunk szerint, 

ha a tanuló csak javító vizsgával (jogszabály szerint erre augusztusban kerülhet sor) teljesíti 

a követelményeket, ebben az esetben is teljesítettnek minősíthető a több tantárgyat felölelő 

osztályozó vizsga, tehát ennek alapján nem vonható meg a tanulótól az egyéni munkarend. 

Ha az augusztusi javítóvizsgával sem teljesíti az adott tanév követelményeit, akkor 

értelemszerűen meg kell ismételnie az adott évfolyamot, ugyanakkor nem számolható 

kétszeri nem teljesítésnek, ha ugyanabban a tanévben júniusban és augusztusban is sikertelen 

vizsgát tett a tanuló. Összegezve, amennyiben két tanév végén nem sikerül a tanulónak 

teljesíteni a minimum követelményeket, azaz két alkalommal is évismétlésre kötelezett, 

az egyéni munkarendet meg kell tőle vonni. 

 

Az osztályozó vizsgák menetéről a tanulóval jogviszonyban álló intézmény tud 

tájékoztatást adni. A vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programja 

tartalmazza. 
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A tájékoztatás jogszabályi alapja: 

- nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

o 45. § (6a) bekezdés 

o 54. § (1) bekezdés 

o 55. § (2)-(3) bekezdése 

o 57. § (1) bekezdése 

- nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

o 64. § (2) bekezdés a) pontja  

o 64. § (3) bekezdés 

o 64. § (6)-(8) bekezdés 

o 65. § (1) és (3) bekezdés 

o 65. § (5) bekezdés 

o 75. § (1) bekezdés 

 


