
 
 

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga 
összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai 

a szakmai vizsg{n 

 
 

Freinwald Éva 
Tan{csadó 
NMH SZFI  
Vizsgaszervezési és Törzslapnyilv{ntartó Oszt{ly 



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

• A komplex szakmai vizsga (szakmai és vizsgakövetelmények és a 
szakmai vizsgaszab{lyzat rendelkezései alapj{n) 

 

• Magyarorsz{g területén szervezhető 

 

• Vizsgatevékenységek alóli felmentés nem adható (kiv.11.§.(SNI), 
SZVK és vizsgaszab{lyzat rendelkezései) 

 

• A modulz{ró vizsga (eredményes teljesítése iskolarendszeren kívüli 
képzés esetén a vizsg{ra bocs{t{s feltétele; képző intézmény 
feladata az SZVK és a képzési programnak megfelelően) 
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2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 

• A szakmai vizsgabizotts{g  

  (független szakmai testület; elnök+3 vizsgabizotts{gi tag) 

 

 

• Javítóvizsg{n:  

 Vizsgabizotts{g részszakképesítést igazoló bizonyítv{nyt {llíthat ki 

 (amennyiben teljesítette a vizsg{zó a követelményeket) 
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2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 Szakmai vizsg{k szervezésére való jogosults{g 
 
Iskolai rendszerű szakképzésben 12.§ (1) 
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsg{k 

esetében 12.§.(2): 
• engedélyező korm{nyhivatal {ltal vizsgaszervezési engedélyt 

kapott intézmények 
• {llami szakképzési és felnőttképzési szerv valamennyi 

szakképesítés tekintetében 
• szakképesítésért felelős miniszter {ltal jogszab{lyban kijelölt 

intézmény 
 
• szakképző iskola: - a felnőttképzési szerződést kötöttek sz{m{ra 
 (engedély nélkül)                   - iskolai rendszerben oktatható  

          szakképesítésekre ir{nyuló szakképzés 
                 tekintetében 
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150/2012.(VII.6.) Korm. Rendelet 
az Orsz{gos Képzési Jegyzékről (OKJ) 

 

• 9.§. (3) Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli 
szakképzés – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. szeptember 
1-jétől indítható. 

 

• 9.§. (6) Az iskolarendszeren kívüli képzések 2013. augusztus 31-ig a 
2012. augusztus 31-én hat{lyos OKJ-hoz kiadott szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint indíthatók 

 

• 9.§. (8) kivételek (2014. janu{r 1-jén hat{ly{t veszti) 
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217/2012.(VIII.29.) Korm. Rendelet 
az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól 

 

• 2. sz. melléklet:  

Az Orsz{gos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések 
szakmai követelménymoduljainak felsorol{sa 

 

• 3. sz. melléklet:  

A felsorolt szakmai követelménymodulok részletes 
tartalmi leír{sa 
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2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

Átmeneti rendelkezések 

 

 
• Rendelkezések az intézmény-akkredit{cióval rendelkező 

képző intézményekre vonatkozóan 
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315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a komplex szakmai vizsg{ztat{s szab{lyairól 
 

Z{ró rendelkezések 

 

 

• Modul{ris szakmai vizsg{kra vonatkozó rendelkezések  

(20/2007.(V.21. SZMM rendelet, valamint a  20/2008.(XII.17) SZMM 
rendelet alkalmaz{sa)  

 

• Törzslapra vonatkozó rendelkezések 
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A vizsgaszervező feladatai 
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Szakmai vizsg{k előkészítése 
Vizsgacsoport kialakít{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Bemeneti feltételek 

(SZVK –ban meghat{rozott 
iskolai végzettség, szakmai 
előképzettség, egyéb feltételek) 

 

• Jelentkezési lapok szakmai 
vizsg{ra 

(20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 6. 
sz. melléklete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Bemeneti feltételek 

(SZVK –ban meghat{rozott iskolai 
végzettség, szakmai 
előképzettség, egyéb feltételek) 

 

• Jelentkezési lapok szakmai 
vizsg{ra (5§.(2)) 

(a formanyomtatv{ny az {llami 
szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapj{ról letölthető) 

A jelentkezési lap egy péld{ny{t - a 
vizsgaszervező al{ír{s{t követően – a 
vizsg{ra jelentkezőnek vissza kell 
adni! 
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Szakmai vizsg{k előkészítése 
Vizsgacsoport kialakít{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

 

• Bemeneti kompetencia 

amennyiben az SZVK lehetőséget ad 

(20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 8. sz. 
melléklete) 

 

 

• Modulz{ró igazol{s (iskolai 
rendszeren kívüli vizsga esetén) 

(20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 7. sz. 
melléklete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

 

• Bemeneti kompetencia 

amennyiben az SZVK lehetőséget ad 

(a formanyomtatv{ny az {llami 
szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapj{ról letölthető) 

 

• Modulz{ró igazol{s (iskolai 
rendszeren kívüli vizsga esetén) 

(a formanyomtatv{ny az {llami 
szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapj{ról letölthető ) 
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Szakmai vizsg{k előkészítése 
Vizsgacsoport kialakít{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Kérelmek 

Pl. felmentési kérelem:  

Vizsgaszervező előkészít 

Vizsgabizotts{g dönt (3 nap) 

Pl. SNI vizsg{zókra vonatkozó 
döntések 

 

 

• Javító- vagy pótlóvizsga 

Törzslapkivonat hiteles m{solata 
(vizsgaszervező hitelesíti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Kérelmek  

Pl. felmentési kérelem:  

Vizsgaszervező javaslatot készít elő 

Vizsgabizotts{g dönt (3 nap) 

Pl. SNI vizsg{zókra vonatkozó 
döntések 

Hall{sk{rosodott vizsg{zó kérelmére 
szóbeli vizsg{ra jelnyelvi tolm{cs 
biztosít{sa !!! 

• Javító- vagy pótlóvizsga 

Központi elektronikus rendszerből 
kinyomtatott és a vizsgaszervező 
{ltal hitelesített törzslapkivonat 
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Szakmai vizsg{k előkészítése 
Vizsgacsoport kialakít{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet  
Záró rendelkezések !!! 

Vizsgacsoportok kialakít{sa a 
vizsgaszervező feladata 

Maxim{lis létsz{m: 35 fő 

(közoktat{sról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény  3. melléklet 1/d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

 

 

• Vizsgacsoportok kialakít{sa a 
vizsgaszervező feladata 

 

• Maxim{lis létsz{m: 34 fő 
(Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 
4. mellékletben megadott 
szakközépiskolai maxim{lis 

oszt{lylétsz{m) 

 

• Összevont vizsga 
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Összevont vizsga 

• Vizsg{zók együttes létsz{ma max. 25 fő; 

 

• Max. h{rom vizsgacsoport 

 

• Vizsgabejelentésben külön feltüntetni 

 

• Vizsgatevékenységek végrehajt{sa vizsgacsoportonként, 
elkülönülten 

• Vizsgadokumentumok vezetése vizsgacsoportonként, 
elkülönülten 
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Szakmai vizsg{k előkészítése 
Vizsgacsoport kialakít{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

Iskolai rendszeren kívül: 

• Minim{lis létsz{m: 10 fő 

(engedély kérése szakképesítésért 
felelős miniszter részére) 

 

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

Z{ró rendelkezések !!!  63. §. 

• 8.§.(2) bekezdést m{r nem kell 
alkalmazni (10 fő alatti kérelem) 

• Törekedni kell az összevon{sra 

• A vizsg{ztat{si díj mértéke nem 
lehet kevesebb 10 főnél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

Iskolarendszeren kívül: 

• Nincs minim{lis létsz{m 
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Szakmai vizsg{k előkészítése 
Vizsgarendek előkészítése  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Vizsga befejezése : 1. 
vizsgatevékenység napj{tól  
sz{mított 45 napon belül 

• Ugyanazon vizsganapra több 
vizsgarész/- tevékenység is 
szervezhető 

• A kijavított ír{sbeli /interaktív 
feladatokat az utolsó 
vizsgatevékenység megkezdése 
előtt legal{bb h{rom nappal meg 
kell küldeni a vizsgabizotts{g 
elnöke részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Vizsga befejezése: 1. 
vizsgatevékenység napj{tól 
sz{mított 30 napon belül 

• Ugyanazon vizsganapra több 
vizsgafeladat/- tevékenység is 
szervezhető 

• A kijavított ír{sbeli 
/interaktív/központi gyakorlati 
feladatokat az utolsó vizsgafeladat 
megkezdése előtt legal{bb két 
nappal meg kell küldeni a 
vizsgabizotts{g elnöke részére 
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Szakmai vizsg{k előkészítése 
Vizsgarendek előkészítése  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Vizsg{zó egy napra eső max. 
vizsgaideje: 8 óra 

 

• Ír{sbeli, interaktív, szóbeli 
vizsgatevékenység 8-18 ór{ig 

 

• Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 7-19 ór{ig 

 

• A vizsg{zó sz{m{ra a vizsga 
időtartama legfeljebb 5 nap 
(vizsgabizotts{g egy nappal 
növelheti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Vizsg{zó egy napra eső max. 
vizsgaideje: 8 óra 

 

• Ír{sbeli, interaktív, szóbeli és 
központi gyakorlati 
vizsgatevékenység 8-18 ór{ig 

• Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 7-19 ór{ig 

 

• A vizsg{zó sz{m{ra a vizsga 
időtartama legfeljebb 3 nap 
(vizsgabizotts{g egy nappal 
növelheti) 
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Szakmai vizsg{k bejelentése  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Szakképesítésért felelős 
miniszter (elnök) 

 

• Területileg illetékes gazdas{gi 
kamara (elnök/tag) 

 

• Orsz{gos gazdas{gi 
érdekképviselet (ha a kamara 
jelöli az elnököt) (tag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv 
elektronikus felületén 

 
• A vizsg{zók, a javító- és 

pótlóvizsg{sok sz{m{nak 
módosít{s{ra egy alkalommal 
lehetőség 1. vizsgatevékenység 
előtti 15. napig 
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Szakmai vizsgabizotts{g megbíz{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Szakképesítésért felelős 
miniszter (elnök) 

 

• Területileg illetékes gazdas{gi 
kamara (elnök/tag) 

• Orsz{gos gazdas{gi 
érdekképviselet (ha a kamara 
jelöli az elnököt tag) 

 

• Vizsgaszervező képviselője 
(tag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

Vizsga 1. vizsgatevékenységét 
megelőző 25. napig lehetőség 
javaslatra: 

 

• Szakképesítésért felelős 
miniszter (elnök) 

• Gazdas{gi kamara (elnök/tag) 

• SZVK-ban megjelölt szakmai 
szervezet/gazdas{gi kamara 
(tag) 

• Képző intézmény(tag) 
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2013.10.16. 20 

 

 

 

 

 
A szakmai vizsgabizotts{g 



Szakmai vizsgabizotts{g összetétele  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Elnök (szakképesítésért 

felelős miniszter/területileg 
illetékes gazdas{gi kamara) 

 

• Tag (területileg illetékes 

gazdas{gi 
kamara/érdekképviselet) 

 

• Tag (vizsgaszervező) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Elnök (szakképesítésért felelős 

miniszter/gazdas{gi kamara 
javaslat) 

• Tag (SZVK-ban meghat{rozott 

szakmai szervezet/gazdas{gi 
kamara javaslat) 

• Tag (gazdas{gi kamara javaslat) 

• Tag (képző intézmény 

képviselője javaslat) 
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Az elnök megbíz{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• A szakképesítésért felelős 
miniszter/területileg illetékes 
kamara megbízólevelet küld 

• Akad{lyoztat{sa esetén azonnal 
jelezni kell a megbízónak 

• Lemond{sa esetén megbízója 
azonnal intézkedik 

 

 

• A szakmai vizsga csak az új elnök 
kijelölését követően kezdődhet 
meg ill. folytatódhat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Az {llami szakképzési és 
felnőttképzési szerv elektronikus  

 úton értesíti 

• Akad{lyoztat{sa esetén azonnal 
jelezni a megbízónak 

• Lemond{s esetén az {llami 
szakképzési és felnőttképzési 
szerv azonnal és közvetlenül 
intézkedik 

• A szakmai vizsga csak az új elnök 
kijelölését követően kezdődhet 
meg ill. folytatódhat 

 

2013.10.16. 22 



Az elnök t{jékoztat{sa  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

 

• A vizsgaszervező 10 nappal a 
vizsga megkezdése előtt 
t{jékoztatja az elnököt a vizsg{val 
kapcsolatos tudnivalókról 

 

• A vizsgaszervező 10 nappal a 
vizsga megkezdése előtt megküldi 
a gyakorlati feladatokat az 
elnöknek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

 

• A vizsgaszervező  7 nappal a 
vizsga megkezdése előtt 
t{jékoztatja az elnököt a vizsg{val 
kapcsolatos tudnivalókról 

 

• A vizsgaszervező  7  nappal a 
vizsga megkezdése előtt megküldi 
a gyakorlati feladatokat az 
elnöknek 
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Az elnök feladatai  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Ir{nyítja a vizsgabizotts{g 
munk{j{t 

• Biztosítja a jogszerű, szakszerű 
szakmai vizsga lebonyolít{s{t 

• Ellenőrzi a vizsga előkészítésének 
személyi és t{rgyi feltételeit, a 
vizsg{zók (pl. bemeneti feltételek 
stb.),valamint a képző intézmény  
( oktat{sra való jogosults{g, 
tanfolyami napló stb.) 
jogszab{lyban előírt 
dokumentumait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Ir{nyítja a vizsgabizotts{g 
munk{j{t 

• Biztosítja a jogszerű, szakszerű 
szakmai vizsga lebonyolít{s{t 

• Ellenőrzi a vizsga előkészítésének 
személyi és t{rgyi feltételeit, a 
vizsg{zók (pl. bemeneti feltételek 
stb.),valamint a képző intézmény  
( oktat{sra való jogosults{g, 
tanfolyami napló stb.) 
jogszab{lyban előírt 
dokumentumait 
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Az elnök feladatai  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

 

• Egyeztet a vizsgabizotts{g 
tagjaival és döntést hoz  
kérelmekkel kapcsolatban 

 

• Egyeztet és véleményezi 
(jóv{hagy vagy módosít{st 
kér) az előkészített 
dokumentumokat (gyakorlati 
feladatok, vizsgaszervezési és 
lebonyolít{si szab{lyzat, 
vizsgaprogram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

 

• Egyeztet a vizsgabizotts{g 
tagjaival és döntést hoz  
kérelmekkel kapcsolatban 

 

• Egyeztet és véleményezi 
(jóv{hagy vagy módosít{st 
kér) az előkészített 
dokumentumokat (gyakorlati 
feladatok, lebonyolít{si rendet) 
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Az elnök feladatai  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Vezeti a vizsgabizotts{g 
értekezleteit és jóv{hagyja az 
ezekről készült jegyzőkönyvet 

• T{jékoztatja a vizsg{zókat a 
vizsgafeladatok előtti 
döntésekről, tudnivalókról 

• Titoktart{si kötelezettség 

• Ellenőrzi és jóv{hagyja a 
vizsgafeladatok megold{sait  

• Értékeli a szakmai vizsg{t a 
vizsgabizotts{g tagjaival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Vezeti a vizsgabizotts{g 
értekezleteit és jóv{hagyja az 
ezekről készült jegyzőkönyvet 

• T{jékoztatja a vizsg{zókat a 
vizsgafeladatok előtti 
döntésekről, tudnivalókról 

• Titoktart{si kötelezettség 

• Ellenőrzi és jóv{hagyja a 
vizsgafeladatok megold{sait  

• Értékeli és lez{rja a szakmai 
vizsg{t a vizsgabizotts{g 
tagjaival 
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Az elnök feladatai  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Ellenőrzi és al{írja a vizsga 
dokumentumait: 
jegyzőkönyveket (nyitó, 
ír{sbeli/interaktív, gyakorlat 
előtti tűz-, balesetvédelmi, 
z{ró); törzslapok külíveit; 
bizonyítv{nyokat; oszt{lyozó 
ívet; stb.) 

• A vizsga lez{r{s{t követően 1 
héten belül jelentést küld 
megbízója részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Ellenőrzi és al{írja a vizsga 
dokumentumait: egy 
jegyzőkönyveket; hitelesíti a 
központi elektronikus 
rendszerből kinyomtatott 
törzslapok külíveit; 
bizonyítv{nyokat; 
vizsgaösszesítő ív; stb.) 

• A vizsga lez{r{s{t követően 1 
héten belül elektronikusan 
jelentést küld megbízója 
részére 
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Az elnök feladatai  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

Óv{s 

• Ha nem ért egyet a 
vizsgabizotts{g döntésével 

• Az óv{st haladéktalanul 
elküldi  a szakképesítésért 
felelős miniszter részére, aki 3 
napon belül köteles kivizsg{lni 

 

• Az óv{s elbír{l{s{ig a 
bizonyítv{nyok nem adhatók 
ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

Óv{s 

• Ha nem ért egyet a 
vizsgabizotts{g döntésével 

• Az óv{st haladéktalanul 
elküldi  az {llami szakképzési 
és felnőttképzési szerv részére 
amely  3 napon belül köteles 
kivizsg{lni 

• Az óv{s elbír{l{s{ig a 
bizonyítv{nyok nem adhatók 
ki 
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Az elnök feladatai  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

Felfüggesztés 

 

• A vizsgabizotts{g hat{rozata 
alapj{n 

• Ha a jogszab{lyban előírt 
feltételek nem adottak  

• Jegyzőkönyven rögzíti 

• Ha nem oldható meg aznap a 
feltételek biztosít{sa: 
t{jékoztatja megbízój{t a 
felfüggesztésről 
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A vizsgabizotts{g tagjai  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Kamara/érdekképviselet {ltal 
deleg{lt tag szerepe 

• Vizsgaszervező {ltal deleg{lt 
tag szerepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Felelősek a vizsga szab{lyos és 
zavartalan lebonyolít{s{ért 

• Lebonyolít{si rend, gyakorlati 
feladatok jóv{hagy{sa 

• Titoktart{si kötelezettség 

• Személyazonoss{g ellenőrzése 

• Részt vesz a részeredmények 
kialakít{s{ban, vizsgaeredmények 
véglegesítésében 

• Dokumentumok ellenőrzése 

• Személyi és t{rgyi feltételek 
ellenőrzése 
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A vizsgaszervező képviselője 

• Képviselője útj{n figyelemmel kíséri a vizsga jogszerűségét 

 

• A vizsgabizotts{g jogellenes működése esetén felhívja a 
vizsgabizotts{g figyelmét (elnök!) 

 

• Ha nem történt v{ltoz{s, jelzi a vizsgabizotts{g megbízója felé 

 

• Gondoskodik a kijavított és jóv{hagyott ír{sbeli feladatok 
megtekintéséről, észrevételek lead{sa ír{sban a részére 

• Előkészíti a vizsgaeredmények kihirdetését 

• Gondoskodik a dokumentumok ki{llít{s{ról 

• Jelen van a vizsga lez{r{sakor, értékelésekor 
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A vizsga lebonyolít{sa 
 Ír{sbeli/interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység 

 

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

 

• Állandó teremfelügyelet(nem 
lehet oktatói végzettséggel 
rendelkező) 

• Állandó folyosói ügyelet 

• Technikai feltételekért felelős 
személy (vizsgaszervező ír{sos 
engedélyével) 

• Felügyelő t{jékoztatja a 
vizsg{zókat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

 

• Állandó teremfelügyelet(nem 
lehet oktatói végzettséggel 
rendelkező) 

• Állandó folyosói ügyelet 

• Technikai feltételekért felelős 
személy (vizsgaszervező ír{sos 
engedélyével) 

• Felügyelő t{jékoztatja a 
vizsg{zókat 

 

 

2013.10.16. 32 



A vizsga lebonyolít{sa 
Ír{sbeli/interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

 

• Vizsgaszervezési és 
lebonyolít{si szab{lyzatban 
rögzített vb. tag 

 

• Vizsgabizotts{g munk{j{t 
segítő szakértő értékeli 

 

• Vizsgabizotts{g elnökének 
jóv{hagy{sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

 

• Vagy teljes vizsgabizotts{g 
vagy egy tag (nem a képző 
képviselője!) jelenlétében 

 

• Vizsgabizotts{g munk{j{t 
segítő szakértő értékeli 

 

• Vizsgabizotts{g elnökének 
jóv{hagy{sa 
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A vizsga lebonyolít{sa 
gyakorlati vizsgatevékenység  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Vizsgaszervezési és 
lebonyolít{si szab{lyzatban 
rögzített vb. tag felügyeli 

 

 

 

• Vizsgabizotts{g munk{j{t 
segítő szakértő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Lebonyolít{si rend alapj{n (a 
teljes vb. vagy p{rhuzamos 
vizsga esetén 2-2 tag) együtt 
vagy külön-külön felügyelik és 
értékelik (értékelési útmutató 
alapj{n) 

• A vizsgaszervező 
vizsgacsoportonként legal{bb 
egy szakmai felügyelő tan{r 
(balesetmentes munkavégzés, 
problém{k elh{rít{sa) 
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A vizsga lebonyolít{sa 
szóbeli vizsgatevékenység  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Vizsgaszervezési és 
lebonyolít{si szab{lyzatban 
rögzített vb. tag felügyeli 

 

• Vizsgabizotts{g munk{j{t 
segítő szakértő 

 

• A vizsg{zó egy alkalommal 
póttételt húzhat (legfeljebb 
60%-ra értékelhető) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Lebonyolít{si rend alapj{n (a 
teljes vb. vagy p{rhuzamos 
vizsga esetén 2-2 tag) együtt 
vagy külön-külön felügyelik 

 

• A vizsg{zó egy alkalommal 
póttételt húzhat (két eredmény 
{tlaga) 

• A képző intézmény képviselője 
elsősorban itt l{t el 
vizsg{ztat{si feladatokat 
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A vizsga értékelése  

 

Modulos rendszerű 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet 

• Súlyozott sz{zalékos értékelés 

• Egyetlen érdemjegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex 

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

• Valamennyi feladat értékelése 
1-től 5-ig érdemjeggyel 

• Elért eredményeket az {llami 
szakképzési és felnőttképzési 
szerv elektronikus felületén 
vizsgaösszesítő íven kell 
vezetni 

• Egyes feladatok súlyozott 
érdemjegyeinek két tizedes 
jegyre sz{molt összege a 
kerekítés szab{lyai szerint 
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A szakmai vizsga jegyzője 

• A vizsga előkészítésével, lefolytat{s{val, z{r{s{val kapcsolatos 
dokument{l{s 

• a) vezeti a vizsgajegyzőkönyvet, 

• b) összesíti a vizsga részeredményeit, 

• c) kitölti és vezeti a törzslapot, 

• d) kitölti a bizonyítv{nyt, 

• e) elvégzi a vizsg{val kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, 

• f) felelős a törzslap és a bizonyítv{ny adatainak összeolvas{s{ért, 
egyezéséért, 

• g) gondoskodik a vizsga lez{r{s{t követően a vizsga dokumentumainak a 
vizsgabizotts{g {ltal történő hitelesítéséről, valamint 

• h) gondoskodik a vizsga lez{r{s{t követően az elektronikus 
adatszolg{ltat{si kötelezettség teljesítéséről. 
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Köszönöm a figyelmet! 

Freinwald Éva 

freinwalde@lab.hu 


