
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje 

 
Tanulmányok alatti vizsgák: 

• osztályozó vizsga 
• különbözeti vizsga 
• pótló vizsga 
• javító vizsga 
• előrehozott érettségi vizsga 

 
Ezen kívül a szakképzésben résztvevők számára: 

• szintvizsga (április hónapban) 
• modulzáró vizsga 
• orvosi alkalmassági vizsga 
 

Osztályozó vizsga 
 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően. 
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 
megszervezni. 
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában (a szakképzésre vonatkozó rendelkezések 
szerint) szervezett beszámoltató vizsga is. 
A szakképzési törvény 39.§-a alapján ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő 
gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott 
tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmá- 
nyait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az osztályozó vizsga időpontjai: előrehozott 
érettségire jelentkezettek számára január 2-3. hete, a rendes érettségi vizsgára jelentkezőknek az 
írásbeli vizsgát megelőzően, április 15-25. között, az őszi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezettek 
számára pedig augusztus utolsó hete. 
 
Különbözeti vizsga 
 
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 
 
Pótló vizsga 
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel 
nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt 
a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt 
gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos 
vagy gondatlan magatartására. 
Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény 
számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek 
feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott 
válaszait értékelni kell. 
 
Javító vizsga 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 



Az EMMI 65. § (1) alapján javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 
hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év 
során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor 
írásban kell tájékoztatni. 
 
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 
 
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott 
tantárgy tanítására. 
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 
meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának 
elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes 
kormányhivatal bízza meg. 
 
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jog- szerű 
megtartásáért, ennek keretében: 
• meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga  
  letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni  
  szándékozók kizárását, 
• vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 
• átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, aláírja a vizsga iratait, 
• a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 
• A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező  
  tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja.  
 
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a  
vizsga jogszerű előkészítéséért és a zavartalan lebonyolítás feltételeinek megteremtéséért. 
 
Az igazgató feladata ellátása során 
• dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a  
  helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 
• írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 
• ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 
• minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan  
  meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 
• a vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 
 
Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgákat a következők szerint szervezzük: 
 
• írásbeli vizsga; 
• szóbeli vizsga; 
• gyakorlati vizsga 
 
Írásbeli vizsgák 
– egy vizsganapon legfeljebb 3 vizsga szervezhető 
– a vizsga kezdetekor meg kell állapítani a személyi azonosságot 
– íróeszközről a vizsgázó, a vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik 



– a vizsgázók kérésére a vizsgák között 10, legfeljebb 30 perc pihenőidőt kell biztosítani 
– kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon dolgozhatnak a vizsgázók 
– rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell készíteni 
– az ülésrendet a vizsgáztató pedagógus alakítja ki (egy padban egy vizsgázó) 
– ismertetni kell a vizsga szabályait 
– a feladatok megoldásához segítség nem adható 
– a vizsga maximális időtartama tantárgyanként legfeljebb 60 perc 
– az SNI-s és a BTMN-s tanuló szakvéleményre alapozva az igazgató engedélye alapján 30 perc  
   többletidőt kaphat, segédeszközt használhat, illetve az írásbeli vizsgát szóban teheti le 
– szabálytalanság esetén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ 2., 5., 6. és 7. bekezdése  
   alapján kell eljárni 
– a feladatlapokat a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat és tévedéseket jól látható módon  
  jelöli, a megoldásokat értékeli. 
 
Szóbeli vizsgák 
– legfeljebb 3 tantárgyból szervezhető egy nap 
– a vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb 6 vizsgázó tartózkodhat 
– a vizsgázónak szóbeli vizsgája előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie 
– a vizsgázó tantárgyanként tételt húz 
– a vizsgázónak tantárgyanként legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani 
– a feleltetés időtartama egy tárgyból nem lehet több 15 percnél 
– a vizsgázók a vizsgateremben egymást nem segíthetik 
– a vizsgázó önállóan felel, feleletének befejezése után a bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel 
– ha a vizsgázó feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alka- lommal  
   póttételt húzathat 
– az értékelést rá kell vezetni a jegyzőkönyvre 
– az SNI-s és a BTMN-s tanulók szóbeli vizsgáján a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
   71. § 3. és 4. bekezdése alapján kell eljárni 
– az igazgató a szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság esetén az írásbeli vizsga erre vonatkozó  
   rendelkezéseit alkalmazza. 
 
Gyakorlati vizsgák 
– szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben meghatározott követelményei  
   eltérő rendelkezést nem állapítanak meg 
– a vizsgafeladatokat az igazgató hagyja jóvá a vizsgát megelőző két hónappal 
– a vizsgabizottság elnöke köteles meggyőződni a személyi és tárgyi feltételek meglétéről 
– a vizsgázót tájékoztatni kell: a vizsga rendjéről, a munka- és tűzvédelmi előírásokról, a  
   rendelkezésére álló időről 
– a gyakorlati vizsgarészt érdemjeggyel kell értékelni 
– az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá. 
 
Független vizsgabizottság előtt letehető, tanulmányok alatti vizsgák 
Ezeket a vizsgákat a Kormányhivatal szervezi (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 73.§-a 
alapján). 
 
Előrehozott érettségi vizsgák 
Ha a tanuló informatika, illetve idegen nyelv tárgyból előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, a 
tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítenie kell, valamint osztályozó vizsgát kell tennie. 
Az előrehozott érettségi vizsga letétele után a tanuló nem mentesül az adott tárgyból a tanórák 
látogatása alól. 
 



Alkalmassági vizsga 
A felvételi követelményekhez tartozik, hogy pályaalkalmassági, egészségügyi vizsgálaton kell részt 
vennie az iskolánkba jelentkezőknek. Ez legkésőbb a beiratkozás napján történik, ahol 
iskolaorvosi vizsgálat után állapítják meg, hogy a tanuló alkalmas-e a pályára. 
 
A tanulmányok alatti vizsgák során az egyes tantárgyak vizsgarészei általában az ennek megfelelő 
vizsgatárgy érettségi vizsgájának vizsgarészeivel egyeznek meg. 
A tanulmányok alatti vizsga részeit - írásbeli, szóbeli vagy mindkettő - a nevelőtestület, illetve a 
vizsgáztatásra kijelölt intézmény határozza meg, legalább tizenöt nappal a vizsga előtt. 
 


