Tájékoztató vizsgabizottsági tagok számára

Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. 125. §. (5) bekezdése
-

2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében a szakmai
vizsgát az e törvényben meghatározott rend szerint kell megszervezni és a tanulóra
irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti tartalommal kell teljesíteni, oly
módon, hogy a szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységet együttesen a
projektfeladat keretében, az írásbeli vizsgatevékenységet az interaktív
vizsgatevékenység keretében a szakképzésért felelős miniszter által a Kormány
adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével kiadott központi írásbeli
vizsgatétel alapján kell lebonyolítani.

12/2020. (II.7.) korm. rendelet a Szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról 272. § (1)
bekezdése
Vizsgabizottság három tagból áll
1. Mérési feladatokat ellátó tagja – vizsgázó tudásának felmérését
2. Ellenőrzési feladatokat ellátó tagja – szakmai vizsga szabályszerűségét – MESZK
delegálja, egyben a vizsgafelügyelői feladatokat (a vizsgabizottság (1) bekezdés b)
pontja szerinti tagja látja el
3. Értékelési feladatokat ellátó tagja – vizsgázó teljesítésének minősítését
Ellenőrzési feladatokat ellátó tagja – vizsgafelügyelő, aki a vizsgázó felkészítésében nem
vehet részt, valamint nem lehet a vizsgázó hozzátartozója
OTTB határozat, az összeférhetetlenség körét érintően:
Összeférhetetlenség szakértő delegálása során:
•
•
•

Nem láthat el szakértői feladatokat abban az intézményben, ahol a továbbképzés
szervezője és a szakértő között bármilyen alá- vagy fölérendeltségi viszony
jelentkezik (munkáltatói jogok gyakorlása értelmében).
Nem lehet szakértő, aki a továbbképzésen előadói minőségben vesz részt.
Nem lehet szakértő, aki a továbbképzés szervezőjének képviseletét vagy más vezető
tisztséget ellátó tagjának a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója (házastársa,
egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője, a testvére, az élettársa, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a
testvér házastársa.

Korábbi rendelet mintája alapján (315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet11. § (3)-(5) bekezdése
•

A vizsgaszervező alkalmazottja nem lehet vizsgaelnök abban az intézményben,
amellyel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási
jogviszonyban áll.

•

Nem lehet vizsgaelnök vagy –a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tag
kivételével –a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó
oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésében közvetlenül részt vett.

•

Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak a
Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
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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
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér.

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.
- 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 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,
- vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
- ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,
- tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő
döntésekről, tudnivalókról,
- gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről,
felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját.
(3) A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja
- lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban,
- ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok eredményeit
(4) A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja
-

a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi
ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált? központnak
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(3) A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint
területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált
vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását az akkreditált vizsgaközpont
megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását
kezdeményezheti. A megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.
(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.
273. § (1) A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk különkülön 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.
274. § A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és
lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.
1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,
3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,
4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,
5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak
összeolvasásáért, egyezéséért,
7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak
a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséről.
277. § (1) A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül be
kell fejezni, kivéve, ha a képzési és kimeneti követelmények másként rendelkeznek.
(2) Ugyanazon vizsganapra - ha azt a képzési és kimeneti követelmények nem zárják ki - több
vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek
összes ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. A nyolcórás időkeret számításakor a
vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni.
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(3) Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolítási rendjét úgy kell meghatározni, hogy a
vizsgázó az interaktív vizsgatevékenységet nyolc és tizennyolc óra között, a
projektfeladatot hét és tizenkilenc óra között végezhesse el.
281. § (1) A projektfeladat megvédésének megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell az
adott vizsgatevékenység lebonyolításának rendjéről és a projektfeladat elkészítésével és
megvédésével kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a vizsgatevékenység helyére és a
munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A
vizsgatevékenység megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás
megelőzése céljából adható.
(2) A projektfeladatot a vizsgázó az akkreditált vizsgaközpont által a projektfeladathoz
kapcsolódóan meghatározott segédanyagok használata mellett végzi.
(3) A projektfeladat elkészítése, illetve megvédése az ahhoz szükséges személyi és tárgyi
feltételek - ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket - megléte
esetén kezdhető meg, és folytatható. A feltételek meglétét a vizsgatevékenység végrehajtását
megelőzően a vizsgafelügyelő ellenőrzi, és engedélyezi a vizsgatevékenység megkezdését
6. Az Szkt. 93. § (6) bekezdéséhez
290. § (1) A vizsgázó teljesítményét vizsgatevékenységenként, a pontszámok százalékban és
érdemjegyben történő kifejezésével kell értékelni. A teljesítmény százalékban történő
kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy
nem állapítható meg.
(2) Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének érdemjegyben történő kifejezése a
következő:
a) hetvenkilenc százalék fölött jeles (5),
b) hatvan és hetvenkilenc százalék között jó (4),
c) ötven és ötvenkilenc százalék között közepes (3),
d) negyven és negyvenkilenc százalék között elégséges (2),
e) negyven százalék alatt elégtelen (1).
(3) A vizsgázó vizsgatevékenységen elért eredményeit a teljes vizsgacsoport esetében az
elektronikus vizsgarendszerben kitöltött vagy onnan letöltött egyetlen vizsgaösszesítő íven kell
vezetni.
(4) A szakmai vizsga minősítését az egyes vizsgatevékenységeknek a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott értékelési súlyaránynak megfelelően kell kiszámítani
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A vizsgaszervező intézmény a szakképző intézmény (szakképzési centrum)
A vizsgaszervező intézmény a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Szkr.) 268. §
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 személy elkészíti a
lebonyolítási rendet,
2. Gondoskodik a szakmai vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és
tárgyi feltételeinek a szakmai vizsga során történő folyamatos biztosításáról,
3. A vizsgabizottság jogellenes működése vagy annak előre látható
bekövetkezése esetén felhívja a vizsgabizottság figyelmét a jogszerű működés
feltételeinek biztosítására, megtartására,
4. Előkészíti a szakmai vizsga eredményének kihirdetését és
5. Gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és
továbbításáról.
6. 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.
2020. szeptember 1-jét követően az új szabályok szerint, de a korábbi szvk-nak megfelelő
szakmai tartalommal kerül lebonyolításra a szakmai vizsga
o

o

Az iskolarendszerű komplex szakmai vizsgákhoz kapcsolódóan a PMKHnak nem feladata a vizsgabizottság megbízása, az eddigieknek megfelelő
vizsgabizottsági kijelölés!
A vizsgaszervező intézmény kéri fel, bízza meg:
▪ mérési feladatokat ellátó tagot,
▪ értékelési feladatokat ellátó tagot,
▪ a szakmai vizsga jegyzőjét (a törzslapkitöltés során kell megadni)

1. mellék-szakképesítés vizsga:
o 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.
o A vizsga lebonyolítása (az eddigieknek megfelelően) azonos a "szokványos"
szakmai vizsgáéval.
o Különbség, a megfelelő záradékok használata.
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