
Szakiskolák 

Iskolai rendszerű képesítő vizsgák bejelentése és lebonyolítása 

A 2019. évben megjelent új szakképzési törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően a 

2020/2021. tanévtől kezdődően már csak az új szakképzési rendszer szerint indulhattak az 

iskolai rendszerű képzések. 

Az új képzési formákról a „Az új szakképzési és köznevelési törvény szerinti szakmai oktatás 

és szakmai képzés” linkre kattintva olvashatnak bővebben. 

A szakiskolákban folyó 2 illetve 4 évfolyamos szakmai képzés eredményes befejezését 

követően képesítő vizsgát tesznek a tanulók. 

 

A szakgimnáziumok és szakiskolák képesítő vizsgákra vonatkozó Egységes 

Vizsgaszabályzata elérhető az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi elérhetőségen: 

Szakképzés A szakgimnáziumok illetve szakiskolák és szabályozásuk A szakgimnáziumok 

és szakiskolák, mint Nkt. szerinti vizsgaszervezők 

 

A 2 éves szakmai képzés szakiskolában az alábbi szakképesítések megszerzésére irányul: 

  sszám Szakképesítés megnevezése Programkövetelmény száma 

1.  Családellátó 08883001 

2.  Élelmiszer-eladó 04163011 

3.  Falusi vendéglátó 10133006 

4.  Kerékpárszerelő 07153008 

5.  Koszorúkötő 08192003 

6.  Számítógépes adatrögzítő 04153001 

 

A 4 éves szakmai képzés szakiskolában az alábbi szakképesítések megszerzésére irányul: 

  sszám Szakképesítés megnevezése Programkövetelmény száma 

1.  
Egészségfejlesztési segítő 09153005 

2.  

Népi kézműves (Faműves, 

fajátékkészítő szakmairány) 

 

02143004 

3.  

Népi kézműves (Fazekas 

szakmairány) 

02143008 

4.  Népi kézműves (Fonottbútor 02143009 
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készítő szakmairány) 

5.  

Népi kézműves (Gyékény-, 

szalma- és csuhétárgykészítő 

szakmairány) 

02143005 

6.  

Népi kézműves 

(Szőnyegszövő szakmairány) 

02143014 

7.  

Tisztítás-technológiai 

szakmunkás 

10113003 

 

Bizonyítványok 

Kérjük, hogy a képesítő vizsgához időben gondoskodjanak a bizonyítványok 

megrendeléséről. 

A bizonyítványok vizsgaszervező által történő megrendelése a PÁTRIA Nyomda „Tanügyi 

nyomtatványok elektronikus rendelési felülete”-n történik:  

http://tanugy.patria.hu/letoltesek.,  

amely linkre kattintva az alábbi képernyőképet látjuk: 

 

http://tanugy.patria.hu/letoltesek


Ezen a felületen kiválasztható, hogy milyen bizonyítványra van szükség. 

A képesítő vizsgákhoz szükséges bizonyítványok „A Tu. 151.SZIK Szakmai 

vizsgadokumentumok megrendelőlapja” linken keresztül rendelhetőek meg: 

A megrendelést kizárólag a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző 

intézmények ** 

valamint akkreditált vizsgaközpontoktól fogadhatjuk 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti vizsgadokumentumok 

SzB. 311  Képesítő bizonyítvány: programkövetelmény alapján 

megszerezhető szakképesítést sikeresen megszerzők 

részére 

 

**A szakgimnáziumok és szakiskolák esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvény 96.§ (10) bekezdés biztosítja a vizsgaszervezési jogosultságot: 

„96. §(10)
1
 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint indított kifutó 

képzések, valamint az Szkt. szerint indított szakiskolai és szakgimnáziumi képzések esetében a 

szakmai vizsgát, képesítő vizsgát 2025. december 31-éig az addig vizsgáztatást végző 

képzőintézményben is meg lehet szervezni azzal, hogy a vizsgaközpont alatt a képzőintézményt 

kell érteni.” 
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