
A szakgimnáziumok és szakiskolák, mint Nkt. szerinti 

vizsgaszervezők 

Általános bevezető 

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. 

Szakgimnáziumi képzések és vizsgák 

A szakgimnáziumban jelenleg zajló képzések: 

 A kifutó jellegű, iskolai rendszerű OKJ képzések folynak, amelyek eredményes 

elvégzését követően komplex szakmai vizsgát tesznek a tanulók. 

Vizsgaszervezés: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 96.§ (10) bekezdése 

alapján a szakgimnázium, a vele tanulói jogviszonyban állók részére 2025. december 31-éig 

megszervezheti a komplex szakmai vizsgát. 

Nkt. 96.§ „(10) 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 komplex szakmai vizsga bejelentése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

(NSZFH) felületén történik. 

Az iskolai rendszerű komplex szakmai vizsga szervezését és lebonyolítását a szakképzésről 

szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.), valamint végrehajtási rendelete (12/2020.(II.7.) 

Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról: Szkr.) szabályozza. 

A komplex szakmai vizsga eredményes letételét követően a szakgimnázium, mint az Nkt. 

szerinti vizsgaszervező, a Pátria Nyomdától megrendelt, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet szerinti SzB 301 számú szakmai bizonyítványt állít ki a vizsgázónak. 

 Az új szakképzési rendszer szerint 2020/2021. tanévtől indított szakmai képzések 

folynak, amelyek eredményes elvégzését követően képesítő vizsgát tesznek a tanulók. 

Vizsgaszervezés: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 96.§ (10) bekezdése 

alapján a szakgimnázium, a vele tanulói jogviszonyban állók részére 2025. december 31-éig 

megszervezheti a képesítő vizsgát. 

Nkt. 96.§ „(10) 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.” 

Az iskolai rendszerű képesítő vizsga bejelentése és lebonyolítása az Egységes 

Vizsgaszabályzat szerint történik, amely a honlapon az alábbi útvonalon érhető el: 

Szakképzés A szakgimnáziumok illetve szakiskolák és szabályozásuk A szakgimnáziumok 

és szakiskolák, mint Nkt. szerinti vizsgaszervezők 

 

A képesítő vizsga eredményes letételét követően a szakgimnázium, mint az Nkt. szerinti 

vizsgaszervező, a Pátria Nyomdától megrendelt, a 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet szerinti 

vizsgadokumentumok közül az SzB 311 számú képesítő bizonyítványt állít ki a 

vizsgázónak. 

A szakgimnáziumok kifutó jellegű OKJ illetve a szakmai képzésekre vonatkozó bővebb 

információkat a Szakgimnázium linkre kattintva érhetnek el. 

 

Szakiskolai képzések és vizsgák 

A szakiskolában jelenleg zajló képzések: 

 A kifutó jellegű, iskolai rendszerű OKJ képzések folynak, amelyek eredményes 

elvégzését követően komplex szakmai vizsgát tesznek a tanulók. 

Vizsgaszervezés: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 96.§ (10) bekezdése 

alapján a szakiskola, a vele tanulói jogviszonyban állók részére 2025. december 31-éig 

megszervezheti a komplex szakmai vizsgát. 

Nkt. 96.§ „(10) 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 komplex szakmai vizsga bejelentése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

(NSZFH) felületén történik. 

Az iskolai rendszerű komplex szakmai vizsga szervezését és lebonyolítását a szakképzésről 

szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.), valamint végrehajtási rendelete (12/2020.(II.7.) 

Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.)) szabályozza. 

A komplex szakmai vizsga eredményes letételét követően a szakiskola, mint Nkt. szerinti 

vizsgaszervező, a Pátria Nyomdától megrendelt, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

szerinti SzB 301 számú szakmai bizonyítványt állít ki a vizsgázónak. 
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 Az új szakképzési rendszer szerint 2020/2021. tanévtől indított szakmai képzések 

folynak, amelyek eredményes elvégzését követően képesítő vizsgát tesznek a tanulók. 

Vizsgaszervezés: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 96.§ (10) bekezdése 

alapján a szakiskola, a vele tanulói jogviszonyban állók részére 2025. december 31-éig 

megszervezheti a képesítő vizsgát. 

Nkt. 96.§ „(10) 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.” 

Az iskolai rendszerű képesítő vizsga bejelentése és lebonyolítása az Egységes 

Vizsgaszabályzat szerint történik, amely a honlapon az alábbi útvonalon érhető el: 

Szakképzés A szakgimnáziumok illetve szakiskolák és szabályozásuk A szakgimnáziumok 

és szakiskolák, mint Nkt. szerinti vizsgaszervezők 

 

A képesítő vizsga eredményes letételét követően a szakiskola, mint Nkt. szerinti 

vizsgaszervező, a Pátria Nyomdától megrendelt, a 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet szerinti 

vizsgadokumentumok közül az SzB 311 számú képesítő bizonyítványt állít ki a 

vizsgázónak. 

 Az új szakképzési rendszer szerint 2020/2021. tanévtől a szakmajegyzékben szereplő 

és speciális kerettantervvel rendelkező szakmák oktatása folyik, 2 és 4 évfolyamos 

képzéssel. 

Vizsgaszervezés: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 96.§ (10) bekezdése 

alapján a szakiskola, a vele tanulói jogviszonyban állók részére 2025. december 31-éig 

megszervezheti a szakmai vizsgát. 

Az iskolai rendszerű szakmai vizsgák bejelentése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal (NSZFH) felületén történik. 

Az iskolai rendszerű szakmai vizsga megszervezését és lebonyolítását a szakképzésről szóló 

2019. évi LXXX. törvény (Szkt.), valamint végrehajtási rendelete (12/2020.(II.7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.) ) szabályozza. 

A 2 évfolyamú szakmai oktatás eredményes elvégzését követően a szakiskola, mint Nkt. 

szerinti vizsgaszervező, a Pátria Nyomdától megrendelt, a 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 

szerinti vizsgadokumentumok közül az SzB 211 számú szakmai bizonyítvány részszakma 

megszerzéséhez bizonyítványt állít ki a vizsgázónak. 

A 4 évfolyamú szakmai oktatás eredményes elvégzését követően a szakiskola, mint Nkt. 

szerinti vizsgaszervező, a Pátria Nyomdától megrendelt, a 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet 
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szerinti vizsgadokumentumok közül az SzB 401 számú szakmai bizonyítványt állít ki a 

vizsgázónak. 

A szakiskolákra vonatkozó bővebb információkat a Szakiskola linkre kattintva érhetnek el. 

https://www.oktatas.hu/szakkepzes/szakgimnaziumok_es_szakiskolak/szakiskola

