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A szakképzés újraszab{lyoz{sa 2011-2013 

• Új szakképzési törvény (a 2011. évi CLXXXVII. törvény) 

• Új Orsz{gos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenése 

       [150/2012. (VII. 6.) korm{nyrendelet – módosult] 

• Az új „Követelménymodul” korm{nyrendelet megjelenése 

       [217/2012. (VIII. 9.) korm{nyrendelet - módosult] 

      Módosult  =  84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 

• Az OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiad{sa (szvk rendeletek szakt{rc{nként) 

• Az iskolai rendszerű képzésekhez szükséges kerettantervek 
kiad{sa [14/2003. (IV.5.) NGM rendelet] 

 
Az új törvényi keretek szerinti képzések teljes körű indul{sa:                
2013. szeptember 1. 

2013.10.16. 2 



Törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény 

2013.10.16. 3 

Meghat{rozza az {llami szakképzési és felnőttképzési szerv NMH-SZFI 
feladatait – központi szerep 

 

• orsz{gos modultérkép, 

• nemzeti referencia és koordin{ló központ, 

• központi nyilv{ntart{st vezet (komplex szakmai vizsg{k adatai, 
törzslapok 

• szakképzési hozz{j{rul{s, t{mogat{sok kezelése 

• vezeti az orsz{gos szakképzési névjegyzéket 

• bizonyítv{nym{sodlatot {llít ki 

• Europass bizonyítv{ny-kiegészítőt {llít ki 



Törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény 

2013.10.16. 4 

Meghat{rozza az {llami szakképzési és felnőttképzési szerv (NMH-SZFI) 
feladatait  - központi szerep 

• A szakmai vizsgabizotts{g elnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter az NMH-SZFI útj{n bízza meg. 

• Vizsgaelnöki megbíz{st csak az NMH-SZFI {ltal vezetett orsz{gos 
szakképzési névjegyék részét képező vizsgaelnöki névjegyzéken szereplő 
vizsgaelnök kaphat. 

• A szakképesítésért felelős miniszter elkészíti a vizsgaelnöknek javasoltak 
list{j{t. Az NMH-SZFI a vizsgaelnöki névjegyzékre történő felvételt 
megtagadja, ha a vizsgaelnöknek javasolt személy nem felel meg a 
jogszab{lyban előírt feltételeknek. 

• Az NMH-SZFI {ltal vezetett vizsgabizotts{gi névjegyzék  

• Az NMH-SZFI a ellenőrzi a törzslapokat , az észlelt hib{k harminc napon 
belüli kijavít{sa  

• Vezeti a vizsgaszervezési engedélyek nyilv{ntart{s{t 

• A komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzését a szakképesítésért felelős 
miniszter végzi. A szakértői névjegyzéket az NMH-SZFI vezeti. 

0 



A komplex szakmai vizsga új vizsgaszab{lyzata 

A komplex szakmai vizsg{ztat{s szab{lyairól  

szóló  

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(Magyar Közlöny 2013. évi 141. sz{m) 

Hat{lyba lép: 2013. szeptember 1. 

2013.10.16. 5 



Az átmeneti időszak 

2013      …            augusztus           szeptember      … 

Komplex szakmai vizsgák 

Korábbi szakmai vizsgák 
Kivéve (OKM, EMMI): 2014. december 31-éig 

Művészeti 2016. december 31-éig 

artistaképzés 2018. december 31-éig 

 

Moduláris szakmai vizsgák 

2013. augusztus 31-ig 

2013. szeptember 1-től 

2013.10.16. 6 



Szakképzési törvény – vizsgabizotts{g és megbíz{s 
4 fő 

Vizsgabizottság Megbízó Feltétel 

Elnök NMH SZFI elnöki névjegyzék 

tag 1 NMH SZFI tagi névjegyzék (felsőfokú 

végzettség) 

tag 2 NMH SZFI tagi névjegyzék 

tag képző NMH SZFI megfelelő végzettség 

A bizotts{g munk{j{t szakértők segíthetik. 
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NMH-SZFI feladata: Előkészítés I. 

 

A honlapj{n közzéteszi: 

• jelentkezési lapot 

• központi vizsganapokat 

• bemeneti kompetenci{k méréséről és megfelelő szintjéről szóló 
igazol{st 

• modulz{ró vizsga igazol{s 
 
• Vizsgabejelentés NMH SZFI felé elektronikus felületen (40 nap) 
• Képző intézmény képviselőjére javaslattétel 
• Létsz{m módosítható egy alkalommal a vizsg{t megelőző 15. 

napig 
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2013.10.16. 9 2013.10.16. 9 

NMH – SZFI 
Vizsgaszervezési folyamatok 

 

• Vizsga előtti folyamatok 

• Vizsgaszervezés (VSZ)  

• Vizsgabejelentés (VB) 

• Vizsgabejelentés ellenőrzés (VE) 

• Elnök / Tagok kijelölése (EJ) 

• Tételkészítés / Expedi{l{s (TK / TEX) 

 

• Vizsga ut{ni adatszolg{ltat{s 

– Elnöki jelentés 

• Vizsganyilv{ntart{s (VNY) 

• Törzslap (TL) 

 



2013.10.16. 10 2013.10.16. 10 

Regisztr{ció 

Melyik rendszerek haszn{lat{hoz szükséges:  

VSZ ; VB ; OSAP ; VNY ; TL 

Feltételek: FINY regisztr{ció, OM azonosító, szükséges jogosults{gok igazol{sa 

Ki: Vizsgaszervezők , Képzők 

Hol : https://vb.nive.hu 

 

https://vb.nive.hu/


2013.10.16. 11 2013.10.16. 11 

Regisztr{ció 

Kiegészítésre kerül 



2013.10.16. 12 2013.10.16. 12 

Regisztr{ció 



2013.10.16. 13 2013.10.16. 13 

Vizsgabejelentés 

    Vizsga bejelentése: 

• vizsg{zók összlétsz{ma („Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli 

szakképzésben kialakított vizsgacsoport létsz{ma nem haladhatja meg a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében 

meghat{rozott szakközépiskolai maxim{lis oszt{lylétsz{mot.”) 34 fő 

• összevont vizsga lehetősége 25 fő 

• a vizsg{t vizsgacsoportonként az {llami szakképzési és felnőttképzési 

szervhez kell bejelenteni 

• Feladat: A vizsgaszervezők {ltal bejelentett vizsg{k adatainak kezelése, 
feldolgoz{sa, befogad{s 

• Feltétel: Regisztr{ció (vizsgaszervezési jogosults{g), digit{lis al{ír{s 

• Ki: Vizsgaszervezők 

• Hol: https://vb.nive.hu 

 

https://vb.nive.hu/


2013.10.16. 14 2013.10.16. 14 

Vizsgabejelentés 

Tartalmaznia kell: 
 
Ha több képző intézmény végezte a vizsg{zó vizsg{ra történő felkészítését, 
akkor az adott vizsgacsoport tekintetében legtöbb vizsg{zót felkészítő képző 
intézmény deleg{lja a vizsgabizotts{gi tagot. Azonos sz{mú vizsg{zó esetén 
a vizsgaszervező v{lasztja ki a vizsgabizotts{gi tagot deleg{ló képző 
intézményt. (képzésben részt vett oktató- bizotts{gi tag) 
Ha a képző intézmény {ltal deleg{lt vizsgabizotts{gi tag nem szerepel az 
orsz{gos szakképzési névjegyzéken, úgy a vizsgabejelentésben meg kell 
jelölni a végzettségét és a képzésben végzett szerepét. 
 
A bejelentett létsz{madatok a vizsga első vizsgatevékenységének időpontj{t 
megelőző tizenötödik napig egy alkalommal módosíthatók.” 



2013.10.16. 15 2013.10.16. 15 

Vizsgaszervezők feladatai 

• Az intézményeknek előzetesen kötelező regisztr{lni 
(Amennyiben eddig nem szerepeltek a rendszerben) 

• Aktiv{l{st követően lehetőség nyílik a jogosults{ga 
alapj{n vizsg{t bejelenteni 

• Digit{lis al{ír{s szükséges 



2013.10.16. 16 2013.10.16. 16 

Vizsgabejelentés 



2013.10.16. 17 2013.10.16. 17 

Vizsgabejelentés 



2013.10.16. 18 2013.10.16. 18 

Vizsgabejelentés 

Az {llami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületen 
keresztül értesíti a vizsgaszervezőt a kijelölt személyekről, ezzel 
egyidejűleg a vb elnököt és a tagokat is. 



2013.10.16. 19 2013.10.16. 19 

Elnök / Tagok kijelölése 

Feladat: A szakmai vizsgabizotts{g tagjainak kijelölése 

Ki: NMH – SZFI (Szakmai szervezetek javaslat{ra) 

Hol: IÜK rendszer 

 

Elnökök, tagok adatbázisának feltöltése szükséges! 

 

„Az {llami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizotts{g elnökének és 
tagjainak megbíz{s{t megelőzően, a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 
huszonötödik napig lehetőséget biztosít” javaslattételre 

• gazdas{gi kamara sz{m{ra 

• a szakképesítésért felelős miniszter sz{m{ra 

• a szakképesítésért felelős miniszter {ltal kijelölt szervezet sz{m{ra (ha az 
SZVK megjelöli) 

 



2013.10.16. 20 2013.10.16. 20 

Feladat: Szakmai vizsg{k lebonyolít{s{hoz szükséges tételek elkészítése, 
terjesztése 

Ki: NMH -  SZFI 

Hol: IÜK rendszer 

 

A vizsgabejelentéshez az illetékes szakmai szervezetnek hozz{férést 
biztosítunk! 

Tételkészítés / Expedi{l{s (TK / TEX) 
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Vizsgaelnöki Jelentés Rendszer 



2013.10.16. 22 



2013.10.16. 23 



2013.10.16. 24 



2013.10.16. 25 



2013.10.16. 26 



2013.10.16. 27 



2013.10.16. 28 
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Vizsgaelnöki névjegyzék 



2013.10.16. 30 

Vizsgaelnöki névjegyzék 
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2013.10.16. 32 2013.10.16. 32 

Elnöki (Vizsgabizotts{gi) jelentés 
 

Feladat: Vizsg{k lebonyolít{s{nak minőségbiztosít{sa. Az érintett szervezetek 
hozz{férnek a beküldött adatokhoz 

Ki: Vizsgaelnökök , Vizsgabizotts{gi tagok 

Hol: https://vej.nive.hu 



2013.10.16. 33 2013.10.16. 33 

Vizsganyilv{ntart{s  - Törzslap 

Feladat: Vizsga ut{ni adatszolg{ltat{s. Jövőben az elektronikus törzslap 
adatai alapj{n a vizsganyilv{ntart{s adatai automatikusan gener{lodnak.  

Ki: Vizsgaszervezők 

Hol: https://vny.nive.hu 



2013.10.16. 34 2013.10.16. 34 

Elektronikus törzslap 

„A vizsga adatainak törzslap külíven és belíveken történő rögzítése 
elektronikus úton történik. 

• Az {llami szakképzési és felnőttképzési szerv gondoskodik az elektronikus 
rendszer működtetéséről és egyedi hozz{férési jogosults{got biztosít a 
vizsgaszervező sz{m{ra. 

A vizsga megkezdése előtt a vizsga jegyzője az {llami szakképzési és 
felnőttképzési szerv {ltal biztosított központi elektronikus rendszerben 
előkészíti a törzslapot. A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, igazol{sok 
alapj{n kell bejegyezni.” 

 

Feladat: Jelenlegi papíralapú törzslap kiv{lt{sa. A vizsg{n haszn{lható 
elektronikus felület biztosít{sa a törzslapok hib{tlan elő{llít{s{hoz. 

Ki: Vizsgaszervezők , Vizsga elnökök , NMH 

V{rható indul{s: 2013. Szeptember - Október 



2013.10.16. 35 

 

 



2013.10.16. 36 

 

 



2013.10.16. 37 2013.10.16. 37 

Elektronikus törzslap -Kezdőlap 



2013.10.16. 38 
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Oszt{lyozóív 

• Vizsg{zók érdemjegyeinek felvitele 



Az új vizsgaszabályzat: Átmeneti szabályok I. 

Törzslap 

    2013. szept. – dec.  2014. jan. – jún.   2014. júliustól 

Moduláris vizsgák: elektronikus 

Komplex vizsgák: elektronikus 

Moduláris vizsgák: papír alapú 2014. június 30. 

2013. december 31. 

2013.10.16. 43 



Az új vizsgaszab{lyzat: Dokument{l{s II. 

• Elektronikus törzslap 

• A vizsga előtt előkészítés az elektronikus felületen 

• Eredmények folyamatos rögzítése vizsg{zónként 

• A vizsg{t követően 2 péld{nyban ki kell nyomtatni és 
al{ír{sokkal hitelesíteni majd NMH-SZFI -nak küldeni 
(20 nap) 

• Törzslap kivonat: az elektronikus rendszerből 
(vszervező) 

• Bizonyítv{ny m{sodlat: az elektronikus rendszerből 
(NMH-SZFI) 

 

• EUROPASS bizonyítv{ny-kiegészítő 
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2013.10.16. 45 

Köszönöm a figyelmet! 

Mih{lka Nóra 

mihalkanora@lab.hu 


