Tájékoztató az iskolarendszerű komplex szakmai vizsgák szervezéséhez
kapcsolódóan a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakra vonatkozóan
a szakképző intézmények számára

1. Előkészítő feladatok:
 A vizsgaszervező intézmény a szakképző intézmény (szakképzési centrum).
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 125. § (9)
bekezdése értelmében a szakmai vizsgát 2025. december 31-éig a szakképző
intézményben az e törvényben meghatározott feltételekkel kell megszervezni azzal,
hogy akkreditált vizsgaközpont alatt a szakképző intézményt kell érteni.
 A vizsgaszervező intézmény a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Szkr.) 268. §

Az akkreditált vizsgaközpont
1. megbízza a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagjait, kijelöli a szakmai
vizsga jegyzőjét, az interaktív vizsgatevékenység felügyelőjét és a technikai feltételek
folyamatos biztosításáért felelős személyt,
2. elkészíti a lebonyolítási rendet,
3. gondoskodik a szakmai vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi
feltételeinek a szakmai vizsga során történő folyamatos biztosításáról,
4. a vizsgabizottság jogellenes működése vagy annak előre látható bekövetkezése
esetén felhívja a vizsgabizottság figyelmét a jogszerű működés feltételeinek
biztosítására, megtartására,
5. előkészíti a szakmai vizsga eredményének kihirdetését és
6. gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és
továbbításáról.




Kérjük ellenőrizzék az intézményi adatokat (pl.: intézmény neve, székhelye, vezető
neve). Amennyiben módosítás szükséges a szakképző intézményeknek kell
kezdeményezniük, adatmódosítási kérelem benyújtásával a változások átvezetését.
2020. szeptember 1-jét követően az új szabályok szerint, de a korábbi szvk-nak
megfelelő szakmai tartalommal kerül lebonyolításra a szakmai vizsga.

2. Kinek lesz szóbeli vizsgája?
A 2020. májusi vizsgaidőszakban először sikertelenül vizsgázók kivételével, minden
vizsgázónak kell szóbeli vizsgát tennie.
3. Vizsgabejelentés:
 A vizsgabejelentéseket az eddigi eljárásnak megfelelően – a PMKH és az NSZFH
közötti együttműködési megállapodás alapján - a PMKH vizsgabejelentési felületén
Minerva Egységes keretrendszeren (a továbbiakban: MINERVA) keresztül kell
bejelenteni, az eddigi bejelentkezési adatokkal.
 A vizsgabejelentés határideje a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Szkr.) 266.
§ (1) bekezdése értelmében, 2020. szeptember 15.
 Az iskolarendszerű komplex szakmai vizsgákhoz kapcsolódóan a PMKH-nak
nem feladata a vizsgabizottság megbízása, az eddigieknek megfelelő vizsgabizottsági
kijelölés!
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A vizsgaszervező intézmény kéri fel, bízza meg:
 mérési feladatokat ellátó tagot,
 értékelési feladatokat ellátó tagot,
 a szakmai vizsga jegyzőjét (a törzslapkitöltés során kell megadni)
A megbízólevelek elkészítése a vizsgaszervező intézmény feladata. A
vizsgabejelentés során nem kötelező megadni a fenti személyek nevét, de a törzslap
nem lesz lezárható, ha a vizsgabizottság tagjai nem kerültek feltüntetésre.
A vizsgáztatási díj, nincs központilag meghatározva, ajánlás az eddig díjazás
figyelembevétele.
Az ellenőrzési feladatokat ellátó tagot (vizsgafelügyelő) a gazdasági kamara, a szakmai
vizsga helyszíne szerint illetékes területi szerve útján delegálja.
Az Szkt. 100. § (1) bekezdése értelmében, a gazdasági kamara a szakmai vizsga
helyszíne szerint illetékes területi szerve útján delegálja a szakmai vizsga
vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját.
Nincs képző intézményt képviselő tag.
Szkr. 272. § (1) A vizsgabizottság három tagból áll, amelynek
a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
c) értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.
(2) A vizsgafelügyelői feladatokat a vizsgabizottság (1) bekezdés b) pontja szerinti tagja látja
el.
A vizsgabizottsági tagság feltételei:
Szkr. 272. § (4) A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a
vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója.
A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán
megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A
vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása
időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet
folytat.
A szakmai vizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek helyszínéről és
időpontjáról és a szakmai vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról az akkreditált
vizsgaközpont – a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal – tájékoztatja
a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további tagjait, a vizsgázókat és a szakmai vizsga
lebonyolításában közreműködő személyeket.
A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagjának elektronikus jelentését, a szakmai
vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenie kell az elektronikus
vizsgarendszerben.
Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig nem
bízható meg újabb vizsgafelügyelői, további vizsgabizottsági tagi teendők ellátásával.
Szkr. 285. § (1) A szakmai vizsga lezárását követően a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság
mérési feladatokat ellátó tagja – kivéve, ha delegálás hiányában a vizsgafelügyelőt az akkreditált
vizsgaközpont bízta meg – külön-külön elkészítik
a) a szakmai vizsga előkészítésével, lebonyolításával,
b) a vizsgáztatás feltételeivel,
c) a képzési és kimeneti követelményekben leírtak teljesülésével, valamint
d) a jogszabályi rendelkezések betartásával
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kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a szakmai
vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus vizsgarendszerben.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség
teljesítéséig nem bízható meg újabb vizsgafelügyelői, további vizsgabizottsági tagi teendők
ellátásával.

4. Törzslapkitöltés:
 Az eddigiek szerint a MINERVA rendszerben.
 A vizsgaszervező vezetője számára kijelölt aláíráshelyen az akkreditált
vizsgaközpont vezetője helyett a szakmai vizsgát lefolytató szakképző intézmény
igazgatója,
a vizsgabizottság elnöke számára kijelölt aláíráshelyen a vizsgabizottság értékelési
feladatokat ellátó tagja ír alá.
 A vizsgatörzslap egy kinyomtatott példányát az akkreditált vizsgaközpont a
szakmai vizsga befejezését követő húsz napon belül küldi meg a PMKH részére.
(Pest Megyei Kormányhivatal Törzslapnyilvántartás, 1437 Budapest Pf.: 762.)
 A javító/pótlóvizsgázók esetében is ugyanazon tartalmú lesz a törzslap.
-

Törzslap külív:
o A vizsgabizottsági tagok szerepkörének feltüntetése, az Szkr. 269. § (2)
bekezdése alapján történik.
o A törzslap külíven a vizsgaszervezőnek szükséges megadni
 a mérési feladatokat ellátó tag,
 értékelési feladatokat ellátó tag,
 a szakmai vizsga jegyző nevét.

-

Törzslap belív:
 A belíven feltüntetésre kerül a megjegyzés rovatban, az 1 éven túli vizsgázók
hosszabbított vizsgázás lehetősége az alábbiak szerint:
„A JEF/36644/2020-ITM egyedi miniszteri határozat 29. pontja értelmében, a javító-, és
pótlóvizsga letételének lehetősége tekintetében meghatározott, a 2019/2020. tanév májusjúniusi vizsgaidőszakában lejáró egy éves határidő a 2020/2021. tanév október-novemberi
vizsgaidőszak utolsó napjáig meghosszabbodik.”
 A % -os értékelés nem jelenik meg a belíven, marad az eredeti megjelenés.
Nem változik a belív tartalma a vizsgafeladatok tekintetében, a lehetőséget az Szkt.
biztosítja. Ezzel biztosítható az is, hogy a kifutó képzések esetén ugyanazon
szempontok szerinti legyen az értékelés, mint a korábbiakban (következetesség,
egyenszilárdság).
Csak a lebonyolítás módja és a feladatok csoportosítása esetén rendeli el az új
módszert az Szkr., a végrehajtott feladatok és azok értékelése, súlyozása
vonatkozásában az eredeti szvk a követendő.
Szkr. 354. § (3) bekezdése alapján,
az Szkt. 125. § (5) bekezdése szerinti szakmai vizsga esetén
a) a 260. § (1) bekezdés a) pontja szerinti interaktív vizsgatevékenységnek minősül a
szakképzésért felelős miniszter által a Kormány adott ágazatért felelős tagjának
egyetértésével, a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal
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kiadott központi írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatétel alapján lebonyolított
vizsgatevékenység,
b) a tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal készített
gyakorlati feladatsor és központi szóbeli vizsgatételsor alapján lebonyolított szóbeli és a
gyakorlati vizsgatevékenység együttesen minősül a 260. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
projektfeladatnak.


Vizsgázó értékelése:
A vizsgaeredményről nem a vizsgabizottság, hanem az akkreditált
vizsgaközpont dönt (a vizsgabizottságtól kapott vizsgadokumentációk alapján).
A teljes vizsga szabályszerűségéért is a vizsgaközpont (és nem a bizottság) felel.
Szkr. 273. § (1) A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk
külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos
és zavartalan lefolytatásáért. A vizsgafelügyelő felfüggeszti a szakmai vizsga lebonyolítását,
az érintett vizsgatevékenység végrehajtását, ha a szakmai vizsga lebonyolításának jogszerű
feltételei nem biztosítottak, és erről haladéktalanul értesíti az akkreditált vizsgaközpontot.
A felfüggesztés tényét és indokát a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ha a jogszerű
állapot nem állítható helyre oly módon, hogy a szakmai vizsga folytatására még az adott
napon sor kerülhessen, az akkreditált vizsgaközpont intézkedik a szakmai vizsga
folytatásának menetéről.
(2) A vizsgafelügyelő
a) a szakmai vizsga megkezdése előtt
aa) ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi
feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,
ab) a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga
jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi
megfelelőségét,
b) vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
c) ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,
d) tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő
döntésekről, tudnivalókról,
e) gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről,
felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját.
(3) A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja
a) lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban,
b) ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok eredményeit.
(4) A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja
a) a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
b) az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a
vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált
vizsgaközpont vezetőjének.
(5) A vizsgázó minősítéséről az akkreditált vizsgaközpont dönt.
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5. Bizonyítvány:
 Aláírás: A vizsgaszervező vezetője számára kijelölt aláíráshelyen az akkreditált
vizsgaközpont vezetője helyett a szakmai vizsgát lefolytató szakképző intézmény
igazgatója,
a vizsgabizottság elnöke számára kijelölt aláíráshelyen a vizsgabizottság értékelési
feladatokat ellátó tagja ír alá.
6. A mellék-szakképesítés vizsga
 A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló (esetleg már bejelentett) vizsgákat
újra be kell jelenteniük.
Szkr. 354. §. (4) bekezdése szerint, ha az Szkt. 125. § (5) bekezdése szerinti szakmai vizsga az
Szkt. 125. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés keretében olyan mellék-szakképesítés
megszerzésére irányul, amely érettségi végzettséghez kötött vagy a szakmai vizsga teljesítésére
az ágazati érettségi vizsgatárgy beszámításával kerül sor, a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályainak a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga dokumentálására,
értékelésére és a bizonyítvány kiállítására vonatkozó, e rendelet hatálybalépését megelőző napon
hatályos szabályait is alkalmazni kell.
 A vizsga lebonyolítása (az eddigieknek megfelelően) azonos a „szokványos” szakmai
vizsgáéval.
 Különbség, a megfelelő záradékok használata.
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