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A komplex szakmai vizsga – jogszabályi háttér
➢Szakképzésről szóló 2011. CLXXXVII. törvény (vizsgáztatásra
vonatkozó rendelkezései 9-16.§)
➢Komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló
315/2013.(VIII.28.) Korm. rend.
➢Szakmai és vizsgakövetelmények
➢37/2013.(V.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások
minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
➢27/2016.(IX.16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások
minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről

Komplex szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsga a
✓ szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és
megtanult,
✓ a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai
követelményeknek
➢ Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv
szerinti,
➢ Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a képzési program szerinti

Az elsajátítását egységes eljárás keretében méri.

Komplex szakmai vizsga
A komplex szakmai vizsgát:
➢ a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és
➢a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell
megtartani és
➢szakmai vizsgabizottság előtt kell letenni.

Szakmai vizsgabizottság
➢A szakmai vizsgabizottság független szakmai testület, amely
négy tagból áll.
➢A szakmai vizsgabizottság munkájában az elnök mellett
három tag vesz részt, akik közül legalább egy tag szakirányú
felsőfokú végzettséggel rendelkezik, egy tag pedig a képzést
folytató intézmény által – a vizsgaszabályzatban
meghatározottak szerint – javasolt, a képzésben részt vett
oktató.
➢A szakmai vizsgabizottság munkáját szakértők segíthetik.

Megbízás
➢ A szakképzési feladatot ellátó hatóság az iskolai rendszerű
szakképzésben a vizsgaidőszak első napja, az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt
legalább tíz nappal a vizsgaszervező értesítésével egyidejűleg
elektronikus úton értesíti a vizsgabizottság elnökét és tagjait a
megbízásukról.
➢ A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjának megbízása az adott vizsgára
szól.
➢ A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás
elfogadásával jön létre.
➢ Ha vizsgabizottság tagja a megbízást nem tudja ellátni, köteles erről a
megbízót haladéktalanul értesíteni, aki intézkedik az új tag kijelöléséről.
➢ A vizsgát nem lehet megkezdeni vagy a megkezdett vizsgát fel kell
függeszteni mindaddig, amíg az új vizsgabizottsági tag kijelölése meg
nem történik.

Tájékoztatás
A vizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek
➢jellegéről,
➢sorrendjéről,
➢időpontjáról,
➢helyszínéről és
➢a vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról.
A vizsgaszervező – a vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal –
tájékoztatja a vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsgázókat, a
vizsga szervezésében közreműködő gazdálkodó szervezetet, valamint
a vizsga lebonyolításában közreműködő személyeket.
A vizsgaszervező a tájékoztatással egyidejűleg megküldi a vizsgaelnöknek és
a vizsgabizottság tagjainak a jóváhagyásra javasolt gyakorlati
feladatlapokat és a vizsga lebonyolításának tervezett rendjét (javasolt ezzel
egyidejűleg a vizsgatevékenység értékelő lap és a megbízási szerződés
vizsgaszervező általi megküldése).
JAVASLAT: A vizsgabizottság tagjai is kereshetik egymást, és tisztázandó,
hogy az írásbeli vizsgán ki vesz részt!

Tájékoztatás
➢A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység
lebonyolítása párhuzamosan is folyhat, ha ez a
lebonyolítási rendben rögzítésre került és a
vizsgahelyszínek
vagy
a
vizsgáztató
helyek
mindegyikénél a vizsgabizottság legalább két tagja jelen
van.
➢Osztott vizsga esetén a kamarai tagok nem lehetnek
együtt!

A vizsgabizottsági tag feladatai a
szakmai vizsga előtt
➢A vizsgabizottság munkáját a vizsgaelnök irányítja.
➢A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen és az általuk
külön-külön felügyelt vizsgafolyamatok tekintetében önállóan is
felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.
➢A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a vizsga megkezdését
megelőzően tájékozódnak a képzés speciális tartalmáról,
körülményeiről.
➢A vizsgaelnök a vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabizottság
tagjainak egyetértésével jóváhagyja a lebonyolítási rendre
vonatkozó javaslatot, amelynek tényét a vizsga jegyzőkönyvében
rögzíteni kell.

A vizsgabizottsági tag feladatai a
szakmai vizsga előtt
➢A vizsgabizottsági tag részt vesz a vizsga szakmai tárgyi és
személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos
vizsgakörülmények meglétének ellenőrzésében,(vizsgaszervezési

jogosultság ellenőrzése, valamennyi vizsgatevékenység vonatkozásában a
tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása (megfelelő számú és
végzettségű oktatók/felügyelők/vizsgabizottság munkáját segítő szakértő,
gyakorlati vizsgatevékenységhez szükséges eszközök, vizsgahelyszín
alkalmasságának ellenőrzése, beteg beleegyező nyilatkozat megléte, munkaés balesetvédelmi oktatás megtörténte, vizsgadokumentumok előkészítése,
iratkezelési szabályzatnak megfelelő kezelése)

➢Közreműködik a vizsga jogszabályban előírt dokumentumai
meglétének, megfelelőségének ellenőrzésében,
➢Meggyőződik a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín,
valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételek
megfelelőségéről.

A vizsgabizottsági tag feladatai a
szakmai vizsga előtt
➢Közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság
feltételeinek – a vizsgázó jelentkezési iratai alapján –
történő ellenőrzésében
✓ vizsgázó személyazonosságát igazoló személyazonosító igazolványát,
✓ vizsgára jelentkezési lap,
✓ szakképesítéshez előírt iskolai előképzettséget tanúsító eredeti
bizonyítványt (okiratot), vagy a szakmai és vizsgakövetelményben
megjelölt bemeneti kompetenciák méréséről és megfelelő szintjéről
szóló igazolást,
✓ szakmai előképzettséget igazoló bizonyítványt vagy annak a képző
intézmény vagy a vizsgaszervező által hitelesített másolatát,
✓ előzetes szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentumot,

A vizsgabizottsági tag feladatai a
szakmai vizsga előtt
➢Közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság
feltételeinek – a vizsgázó jelentkezési iratai alapján –
történő ellenőrzésében
✓ iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzés befejezését igazoló
bizonyítványt,
✓ iskolarendszeren kívüli képzésben a szakmai és vizsgakövetelményben
foglaltak szerinti szakmai követelménymodulok modulzáró vizsgáinak
letételét igazoló a képző intézmény által kiállított igazolást,
✓ érvényes orvosi alkalmassági véleményt,
✓ szakmai és vizsgakövetelmény által előírt egyéb követelmények
teljesítését (pl. záró dolgozat)

A vizsgabizottsági tag feladatai a
szakmai vizsga előtt
➢Részt vesz
➢lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően a
vizsgáztatásban,
➢a vizsgabizottsági értekezletek döntéshozatalában,
➢a
részeredmények
kialakításában
és
a
vizsgaeredmény véglegesítésében, valamint
➢Aláírja a vizsgajegyzőkönyvet és az elektronikus
rendszerből kinyomtatott törzslapot.
➢ Megjegyzés: a vizsgabizottság a képző intézményt képviselő tagja - a
fenti feladatok keretében, a vizsgabizottság egyetértésével elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el vizsgáztatási
feladatokat.

Vizsgabizottság döntései
➢A vizsgabizottság a döntéseit bizottsági értekezleten,
határozat formájában hozza meg, és a határozatait
időrendi sorrendben, a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.
➢A vizsgabizottság értekezletet tart többek között:
➢ a vizsgára jelentkezőnek a felmentése tárgyában benyújtott
kérelméről szóló döntés határozatba foglalása,

➢ a lebonyolítási rendre vonatkozó javaslat elfogadása céljából,
továbbá
➢ a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt.

Vizsgabizottság döntései
➢A vizsgabizottsági értekezlet akkor határozatképes, ha a
döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság részt vesz.
➢A vizsgabizottság a határozatait a vizsgaelnök és a tagok nyílt
szavazásával, egyszerű szótöbbséggel hozza.
➢Szavazategyenlőség esetén a vizsgaelnök szavazata dönt.

A vizsgaelnöknek, a vizsgabizottság tagjának vagy a
vizsgaszervező képviselőjének a vizsgabizottság döntésével,
intézkedésével
vagy
intézkedésének
elmulasztásával
kapcsolatos különvéleményét - kérelmére - a vizsgabizottsági
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

Vizsgabizottság döntései
➢Ha a vizsgaelnök a vizsgabizottság eljárásával vagy
határozatával nem ért egyet, akkor óvást nyújthat be, és a
határozat végrehajtását felfüggesztheti.
➢Az óvást haladéktalanul meg kell küldeni a szakképzési
feladatot ellátó hatóságnak, amely azt három
munkanapon belül köteles elbírálni.
➢Az óvás elbírálásáig a vizsgázó bizonyítványát nem lehet
kiállítani.

SNI - sajátos nevelési igényű vizsgázó
Fő szabály (Szt): a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól - a
sajátos nevelési igényű vizsgázó és a vizsgaszabályzatban foglaltak
kivételével - felmentés nem adható.
➢ A sajátos nevelési igényű vizsgázó részére a szakmai és
vizsgakövetelményben
meghatározott
pályaalkalmassági
és
egészségügyi alkalmassági követelmények, valamint a fogyatékossággal
élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének figyelembevételével
biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó felkészítést
és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy
teljesíteni tudja a kötelezettségeit.
➢ A felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani kell a sajátos nevelési
igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs
akadálymentességet.

SNI - sajátos nevelési igényű vizsgázó
➢A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos
nevelési
igényű
vizsgázót
–
a
gyakorlati
vizsgatevékenység kivételével – mentesíteni kell egyes
tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a
beszámolás kötelezettsége alól.
➢A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt,
segédszemély alkalmazását.
➢Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai
tanulmányok során alkalmazott segédeszközt.

SNI - sajátos nevelési igényű vizsgázó
➢ Ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai
vizsgabizottság engedélyezheti
➢ az írásbeli vizsgatevékenység szóbeli vizsgatevékenységgel vagy
➢ a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli vizsgatevékenységgel

történő felváltását valamint az adott vizsgafeladat a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatti
teljesíthetőségét.
➢

Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem
haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam
harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény
másként rendelkezik.

Felmentés a vizsga alól
A mentesítésről:
➢
iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben a sajátos nevelési igény
megállapítására felhatalmazott szakértői és rehabilitációs
bizottság,
➢
iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértői
bizottság kettő évnél nem régebbi véleményének
hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó
fogyatékosság tekintetében illetékes szakambulancia,
szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosának
véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt.

Felmentés a vizsga alól
➢A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet:
➢a vizsgára való jelentkezéskor és
➢írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek.
➢A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a
szakmai vizsgabizottság részére.
➢A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt.
➢A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a
vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének
megkezdése előtt három nappal tájékoztatja.

➢A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

Felmentés a vizsga alól
Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott
vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó:
➢aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett
országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a
versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette
és
➢a
versenykiírásban
meghatározott
helyezést,
teljesítményt, szintet elérte.

A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga
vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell
tekinteni.
Felmentés esetén a felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga
első vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani.

Jogorvoslat
➢ A szakmai vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének
elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a
közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított öt napon
belül - törvényességi kérelmet nyújthat be.
➢ A törvényességi kérelmet a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes
kormányhivatalhoz kell címezni, de a szakmai vizsgát szervező
intézményhez kell benyújtani. A szakmai vizsgát szervező intézmény
a törvényességi kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos
véleményével és a szakmai vizsgabizottság állásfoglalásával együtt
három napon belül továbbítja a komplex szakmai vizsga helyszíne
szerint illetékes kormányhivatalhoz.
➢ A törvényességi kérelmet a kormányhivatal a beérkezést követő
naptól számított öt napon belül bírálja el. A törvényességi
kérelemmel és a kérelem tárgyában hozott határozat bírósági
felülvizsgálatával kapcsolatban a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályait kell alkalmazni. A benyújtásra meghatározott
határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Létszám
➢ Önálló vizsga esetén: az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren
kívüli szakképzésben kialakított vizsgacsoport létszáma nem
haladhatja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4. mellékletében meghatározott szakgimnáziumi maximális
osztálylétszámot (34 fő).
➢ Összevont vizsga esetén
➢ a vizsgázók együttes létszáma nem haladhatja meg a huszonöt
főt,
➢ maximálisan három vizsgacsoport kerülhet összevonásra és
➢ az összevonásban érintett szakképesítések nem szerepelhetnek
a szakképesítésért felelős miniszter által közleményben és a
honlapján is közzétett, nem összevonható szakképesítés párok
között.
➢ Az összevont vizsgának csak az időpontja és helyszíne lehet
azonos,
a
vizsgatevékenységek
végrehajtását,
a
vizsgadokumentumok vezetését az összevont vizsga esetén is
elkülönülten, vizsgacsoportonként kell végezni.

Összeférhetetlenség
Nem lehet a vizsgabizottság tagja az, aki
➢a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó oktatásában vagy a
vizsgára történő felkészítésében közvetlenül részt vett,

➢a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
➢ hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a
testvér házastársa
➢

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott,
a mostohaés a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér;

A vizsgabizottsági tag jogai, kötelességei
A vizsgabizottsági tag hivatalos személy
➢megbízólevél, VB-igazolvány
➢alkalomnak megfelelő öltözet
Jogszabályok betartása/ betartatása
➢adott vizsgára vonatkozó SZVK pontos ismerete,
alkalmazása
➢egyéb jogszabályok ismerete
link: http://www.meszk.hu/info.aspx?web_id=&sp=14

A vizsgabizottsági tag egyéb
feladatai
➢Aktív kamarai tagság fenntartása – éves szinten
a továbbképzések teljesítése
➢Adatváltozás bejelentése – „Adatváltozás
bejelentő lap” – oktatas@meszk.hu
➢Rendkívüli esemény azonnali jelentése –
„Rendkívüli esemény” bejelentő lapon –
oktatas@meszk.hu

Vizsga előkészítése során
elvégzendő feladatok I.
➢ Titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozattal rendelkezem.
➢ A vizsga megkezdése előtt legalább tíz nappal megkaptam és
áttanulmányoztam a vizsgaszervezőtől a vizsgarendről szóló dokumentumot
➢ A vizsga megkezdése előtt – a vizsgaelnökkel egyetértésben – jóváhagytam a
vizsgaszervező által kidolgozott gyakorlati vizsgafeladatokat.
➢ Megbízólevelemet a vizsgaszervező képviselőjének bemutattam.
➢ Meggyőződtem a képzési és vizsgáztatási jogról.
➢ Meggyőződtem a bemeneti követelményekről.
➢ Leellenőriztem a vizsgázók aláírt vizsga jelentkezési lapjait.
➢ Az elnökkel egyeztettem a felmentési kérelmeket.
➢ Az elnökkel egyeztettem a sajátos nevelési igényű vizsgázók kérelmének
elbírálását.
➢ Ellenőriztem a vizsga utolsó napjáig érvényes alkalmassági igazolásokat.

A vizsga lebonyolítása során
elvégzendő feladatok II.
➢ A jogszabályi előírásoknak megfelelően részt vettem a vizsgabizottság minden
határozatának meghozatalában.
➢ Részt vettem a vizsgabizottság nyitóértekezletén.
➢ Részt vettem a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatának jóváhagyásában.
➢ Részt vettem a vizsgaprogram jóváhagyásában.
➢ Részt vettem a rendkívüli vizsgabizottsági értekezleteken.
➢ A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt – a vizsgabizottság elnökével együtt –
meggyőződtem a gyakorlati vizsgatevékenység feltételeinek meglétéről (személyi és tárgyi
feltételek, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételek).

➢ Ellenőriztem a gyakorlati vizsgatevékenység vizsgahelyszínét,
indítványoztam a vizsgahelyszín alkalmatlanná minősítését.

indokolt

esetben

➢ Balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok miatt szükség volt a
gyakorlati vizsgafeladat megváltoztatására, melyről jegyzőkönyv készült.

A vizsga lebonyolítása során
elvégzendő feladatok III.
➢ A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített módon részt vettem a szóbeli
vizsgatevékenység munkájában.
➢ A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó munkáját vizsgafeladatonként értékeltem
(függetlenül a vizsgaelnöktől, a jelenlévő más vizsgabizottsági tagtól és a vizsgabizottság
munkáját segítő szakértőktől).
➢ Részt vettem a szakmai vizsga eredményhirdetésén.
➢ Részt vettem a vizsgabizottság záró értekezletén.
➢ Aláírtam a vizsgabizottság értekezleteiről szóló valamennyi jegyzőkönyvet, továbbá a
törzslapot és az osztályozóívek szükséges példányait

Vizsga után tennivalók
➢A vizsgaszervezővel rendeztem a vizsgáztatási díj
kiegyenlítéséhez szükséges dokumentumokat.
➢Elkészítem a vizsgáról szóló jelentést, és a 10 napon belül
megküldöm a megbízómnak

Köszönöm a figyelmet!

