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20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási 
rendjérıl 

Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység 

18. § (2) Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó 
felügyeletrıl kell gondoskodni. 

(4) A felügyelı a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökrıl, 
továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeirıl, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét tartalmazó 
jegyzıkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. 

(5) A vizsgázó az írásbeli és az interaktív vizsgafeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot vagy segítséget nem 
kérhet, és nem kaphat. 

(6) A szakképesítések vizsgarészeiben elıírt írásbeli és interaktív vizsgafeladatok kidolgozásának idejét a szakmai 
és vizsgakövetelményrıl szóló rendelet határozza meg. Ebbe az idıbe a feladat ismertetésének ideje nem számít bele. 
Az interaktív vizsgafeladatok megoldására rendelkezésre álló idıbe nem számítható be a vizsgázónak fel nem róható 
okból kiesı idı. 

(7) Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását - a javítási útmutató alapján - vizsgafeladatonként %-os 
teljesítménnyel kell értékelni. 

19. § (1) A vizsgázó számára az írásbeli és interaktív vizsgafeladat kidolgozásához a szakképzést folytató 
intézmény, illetıleg a vizsgaszervezı bélyegzıjével ellátott lapokat kell biztosítani. 

(2) A vizsgázó az elsı lapon feltünteti a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, 
továbbá a vizsga napjának a keltét. Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon 
fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia. 

(3) Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idı letelt, dolgozatát, 
feladatlapját, elektronikus adathordozóját átadja a felügyelınek, aki közvetlenül az átvételt követıen ráírja a beadás 
idıpontját és ellátja kézjegyével, továbbá dolgozat, feladatlap esetén az üresen hagyott helyeket és oldalakat - az 
utólagos kiegészítések lehetıségének kiküszöbölése érdekében - színes tollal, áthúzással érvényteleníti. Az interaktív 
feladatok eredményét tartalmazó fájlokat lezárt, utólag nem módosítható elektronikus adathordozón kell beadni, 
amelyre a vizsgázó kézírással írja rá a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, 
továbbá a vizsga napjának a keltét, valamint aláírja. 

(4) Ha az írásbeli, illetve az interaktív vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, 
engedélyt kér a felügyelıtıl, és egyidejőleg részére átadja a dolgozatát. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének 
idejét rá kell vezetni a dolgozatra, és be kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzıkönyvbe. 

(5) Ha a felügyelı az írásbeli, illetıleg az interaktív vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, elveszi a 
vizsgázó dolgozatát, illetve a feladatlapját, ráírja az elvétel pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, aláírja és 
visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a vizsgát. A felügyelı azonnal értesíti a vizsgaszervezı képviselıjét. 

(6) A vizsgaszervezı képviselıje az írásbeli vagy az interaktív vizsga befejezését követıen haladéktalanul 
kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. A szabálytalanságról és a hozott döntésrıl 
jegyzıkönyvet készít. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetıvé teszi a 
szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelı nyilatkozatát, továbbá 
azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított 
szabálytalanság következményeirıl. A jegyzıkönyvet a szabálytalanságot észlelı felügyelı, a vizsgázó, a 
vizsgabizottság tagjai és az elnök írja alá. A vizsgázó észrevételének a jegyzıkönyvbe történı rögzítését kérheti. 

A szóbeli vizsgatevékenység 

23. § (1) A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó a szakképesítésért felelıs miniszter által meghatározott 
vizsgafeladatokat tartalmazó feladatlapok közül, a vizsgázó által véletlenszerően kiválasztott feladatlap alapján ad 
számot felkészültségérıl. 

(2) A vizsgázó szóbeli vizsgatevékenység során nyújtott teljesítményét %-osan kell értékelni. 
(3) A vizsgázó a szóbeli feladatát csak a feladatlap kiválasztása után és a feladat sorszámának az osztályozóívben 

való rögzítése után ismerheti meg. A felkészülést és a feladat megoldását a feladatlap alapján, a vizsgaszervezı által 
biztosított segédanyagok használata mellett végzi. 

24. § (1) A vizsgáztatás menetét a vizsgaprogram elfogadásával a vizsgaszervezı képviselıjének javaslata alapján a 
vizsgabizottság állapítja meg. 

(2) A vizsgázó a vizsgafelelet vázlatát a vizsgaszervezı vagy a szakképzést folytató intézmény bélyegzıjével 
ellátott papíron rögzítheti, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményrıl szóló rendeletben, illetve a vizsgafeladatban 
meghatározott és a vizsgaszervezı által biztosított segédeszközöket használhatja. 

(3) A vizsgázó a vizsgafeladat jellegének megfelelıen önállóan felel vagy szakmai megbeszélést folytat. Az önálló 
ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó nyilvánvalóan és súlyosan téved, vagy a kifejtésben elakad. 

(4) A szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységei során a vizsgázó egy alkalommal póttételt választhat. Azon 
vizsgatevékenységnél ahol póttétel választására került sor, a vizsgázó teljesítménye legfeljebb 60%-ra értékelhetı. A 
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póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgatevékenység megjelölésével fel kell tüntetni az osztályozóíven és a 
vizsgajegyzıkönyvben is rögzíteni kell. 

A vizsgázó teljesítményének értékelése 

25. § (1) A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot 
kap. 

(2) Az osztályzatok a következık: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). 
(3) A vizsgarész %-os eredményét az egyes feladatok %-os értéke és a szakmai és vizsgakövetelményben 

meghatározott súlyozás szerint kell megállapítani. Ha a szakmai és vizsgakövetelményrıl szóló rendelet másképp nem 
rendelkezik, sikeres a vizsgarész, ha az így kapott érték 50% feletti. 

(4) Ha a szakmai és vizsgakövetelményrıl szóló rendelet másképp nem rendelkezik, a vizsgarészenként elért %-os 
teljesítmények szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozott átlaga alapján, az (1) bekezdés szerinti 
osztályzat a következı: 

 81-100%  jeles (5) 
 71-80%  jó (4) 
 61-70%  közepes (3) 
 51-60%  elégséges (2) 
 50% vagy 50% alatt  elégtelen (1) 

A vizsga értékelése és az eredmények számítása során az értékeket az általános szabályok szerint kerekítve és egész 
%-ban kifejezve kell megállapítani. 

(5) Ha a szakmai és vizsgakövetelményrıl szóló rendelet másképp nem rendelkezik, sikertelen a szakmai vizsga, ha 
a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. 

(6) Ha a vizsgarészen, illetve vizsgarészeken nyújtott teljesítmény 50% vagy az alatti, akkor az egyes feladatok 
javítási-értékelési útmutatója szerinti értékeléssel meg kell állapítani, hogy a vizsgázó megfelelt-e a 9. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti részszakképesítés követelménymoduljainak. 

26. § (1) A vizsgázó írásbeli és interaktív dolgozatát a vizsgabizottság munkáját segítı szakértı a javítási-értékelési 
útmutató alapján - a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat szerinti határidıre - javítja ki és értékeli, valamint 
egyidejőleg javaslatot tesz a %-os eredményre. 

(2) Ha a javítás során a vizsgabizottság munkáját segítı szakértı megállapítja, hogy a vizsgázó szabálytalanságot 
követett el a kidolgozáskor, legkésıbb a kijavított dolgozat leadásáig szóban tájékoztatja a vizsgaszervezı 
képviselıjét, és írásban jelentést készít. 

(3) Az írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megoldására javasolt %-os eredményt a szakmai vizsga lezárása elıtt a 
vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli és interaktív dolgozatot a vizsgabizottság 
által meghatározott módon megtekintheti. A megtekintésre úgy kell idıt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a 
szakmai vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése elıtt írásban leadhassa a vizsgaszervezı képviselıjének. 
Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérı javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében 
tehetı. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetıen a vizsgabizottság határoz. 

(5) A vizsgabizottság elnöke akkor kezdeményezheti az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység javasolt 
értékelésének megváltoztatását, ha a dolgozat javításánál az értékelési útmutatóban foglaltakat nem vették figyelembe, 
vagy a dolgozatban téves javítást, illetıleg ki nem javított hibát talált. 

27. § A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó munkáját vizsgafeladatonként a jelenlévı vizsgabizottsági 
tagok és a vizsgabizottság munkáját segítı szakértık egymástól függetlenül értékelik. A vizsgabizottság munkáját 
segítı kérdezı tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre. Véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt. 

28. § A szakmai vizsga eredményét - a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében - a vizsgabizottság elnöke hirdeti ki, 
majd röviden értékeli a szakmai vizsgát. 

29. § (1) Ha a vizsgázó a szakmai vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni 
nem tudta, azokból a vizsgarészekbıl, amelyekbıl még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet. A vizsgázó a pótlóvizsgát, 
ha az akadályok elhárultak és a feltételek adottak, ugyanabban a vizsgaidıszakban leteheti. 

(2) A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki 
a) a szakmai vizsgán, a javító- vagy a pótlóvizsgán valamely vizsgarészbıl - ha a szakmai és vizsgakövetelményrıl 

szóló rendelet másképp nem rendelkezik - 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott, 
b) a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, továbbá akit 
c) szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szakmai vizsga folytatásától eltiltott. 
(3) Javítóvizsgát a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt esetekben abból a vizsgarészbıl kell tenni, amelybıl a 

vizsgázó 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a vizsgát 
teljes egészében meg kell ismételni. 

(4) A vizsgaszervezı köteles gondoskodni arról, hogy a kialakított vizsgacsoport tagjai - eredménytelen szakmai 
vizsga esetén - legkésıbb a szakmai vizsgát követı vizsgaidıszak végéig javító-, pótlóvizsgát tehessenek. 

(5) A sikertelen szakmai vizsga, a pótlóvizsga és a javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de 
legalább a szakmai vizsgát követı egy évig a képzés megkezdésekor érvényes vizsgakövetelmény szerint 
megismételhetı. 


