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Szakiskolák 

Iskolai rendszerű szakmai 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 oktatás eredményes befejezését 

követően szakmai vizsgát tesznek a tanulók. 

A szakmai vizsgák lebonyolítására vonatkozó előírásokat a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 93.§-a, valamint a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.) 260.§ - 292. § -a 

tartalmazza. ( Természetesen a teljes jogszabályok ismerete feltétlenül szükséges!) 

A szakmai vizsgák bejelentése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 

https://vizsgabejelentes.nive.hu/ felületen történik. 

A 2 éves szakmai oktatás szakiskolákban az alábbi részszakmák megszerzésére irányulhat: 

1. . 
Állatgondozó 

2.  
Aranykalászos gazda 

3.  
Asztalosipari szerelő 

4.  
Bolti előkészítő 

5.  
Bőrtárgy készítő 

6.  
Cukrászsegéd 

7.  
Csokoládétermék-gyártó 

8.  
Erdőművelő 

9.  
Faiskolai kertész 

10.  
Falazó kőműves 

11.  
Famegmunkáló 

https://www.oktatas.hu/szakkepzes/szakgimnaziumok_es_szakiskolak/szakiskola
https://www.oktatas.hu/szakkepzes/szakgimnaziumok_es_szakiskolak/szakiskola
https://vizsgabejelentes.nive.hu/
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12.  
Fémipari gyártás előkészítő  

13.  
Háztartásvezető 

14.  
Hulladékgyűjtő és -szállító 

15.  
Hulladékválogató és -feldolgozó 

16.  
Húskészítmény gyártó 

17.  
Keksz- és ostyakészítő 

18.  
Kerti munkás 

19.  
Kézi könyvkötő 

20.  
Lakástextil-készítő 

21.  
Mezőgazdasági munkás 

22.  
Parkgondozó 

23.  
Raktáros 

24.  
Sírkő és műkőkészítő 

25.  Sütőipari és gyorspékségi munkás 

26.  
Szakácssegéd 

27.  
Szobafestő 

28.  
Textiltermék-összeállító 

  

Bizonyítványok 

Kérjük, hogy a szakmai 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
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Ezen a felületen kiválasztható, hogy milyen bizonyítványra van szükség. 

A szakmai 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. 211  Szakmai bizonyítvány részszakma megszerzéséhez:  

a műhelyiskolákban, illetve a felnőttképzést folytató 

intézmények által folytatott részszakma megszerzésére 

irányuló oktatást követően részszakmát sikeresen 

megszerzők részére 

 

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

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

 

A 4 éves szakmai oktatás szakiskolákban az alábbi szakmák megszerzésére irányulhat: 

1.  Asztalos 

2.  Bádogos 

3.  Bőrtermékkészítő (Bőrdíszműves szakmairány) 

4.  Burkoló 

5.  Cukrász 

6.  Divatszabó (Női szabó szakmairány) 

7.  Épület- és szerkezetlakatos 

8.  Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő 

9.  Festő, mázoló, tapétázó 

10.  Hegesztő 

11.  Kárpitos 

12.  Kerámia- és porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány) 

13.  Kerámia- és porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) 

14.  Kerámia- és porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) 

15.  Kertész 

16.  Kistermelői élelmiszer-előállító 

                                                 
1
 Megállapította: 2021. évi LII. törvény 21. §. Hatályos: 2021. V. 28-tól. 
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17.  Kőműves 

18.  Pék 

19.  Szakács 

20.  Szárazépítő 

21.  Tartósítóiparitermék-készítő  

22.  Tejtermékkészítő 

 

Bizonyítványok 

Kérjük, hogy a szakmai 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
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Ezen a felületen kiválasztható, hogy milyen bizonyítványra van szükség. 

A szakmai 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. 401  Szakmai bizonyítvány: a Szakmajegyzékben 

szereplő, szakképző iskolában tanulható szakmát 

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)
2
 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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 Megállapította: 2021. évi LII. törvény 21. §. Hatályos: 2021. V. 28-tól. 


