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1. számú melléklet: A tanulmányok alatti vizsga szabályai 

 

A tanulmányok alatti vizsga szabályai 

Érvényes: 2020. szeptember 1. napjától 
 

1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya 

1.1 A vizsgaszabályzat célja 
Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

A tanulmányok alatti vizsga (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részleteit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület 

a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra 

hozza.  

 

A tanulmányok alatt tett vizsgák lebonyolításakor figyelembe kell venni a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 65-72.§-aiban foglalt rendelkezéseket. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

• azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akik félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni, 

• azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akik a pedagógiai programban 

meghatározottaknál rövidebb idő alatt (a tanév összevonásával) szeretnék a 

követelményeket teljesíteni. 

 

1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz 

• az osztályozóvizsgákra, 

• a különbözeti vizsgákra, 

• a javítóvizsgákra, 

• a pótlóvizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az: 

1. az intézmény azon tanulójára: 

• aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

• aki különbözeti vizsga letételére kötelezett, 

2.  más intézmények olyan tanulóira: 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

intézményvezetője különbözeti vizsga letételét írja elő, 

3. az intézmény nevelőtestületének tagjaira, 

4. a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

A vizsgaszabályzat határozatlan időre szól, módosítása jogszabályváltozás esetén 

szükséges. 
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2. Tanulmányok alatti vizsgák 
A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben az alábbiak lehetnek: 

1.) Osztályozóvizsga 

2.) Különbözeti vizsga 

3.) Pótlóvizsga 

4.) Javítóvizsga 

 

2.1 Osztályozóvizsga 
Az intézmény osztályozóvizsgáit a félévi és az év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, 

vagy ha a kijelölt időpont a tanulónak nem megfelelő a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

írásbeli kérése szerinti időpontban kell lebonyolítani. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

 

Osztályozóvizsgát kell tenni a tanulónak, ha 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél 

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, 

• a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A szabályosan megtartott osztályozóvizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 

 

2.2  Különbözeti vizsga 
Iskolaváltoztatás, iskolán belüli magasabb szintű tanulmányok folytatása vagy külföldi 

tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti 

vizsga letételét. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja.  

 

A különbözeti vizsga azokra a tantárgyakra terjed ki, amelyeket a tanuló az érvényes 

tantervi követelmény és bizonyítványának egybevetése alapján megállapíthatóan az előző 

osztály(ok)ban nem, illetve nem megfelelő óraszámban tanult. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 

intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 

A sikertelen különbözeti vizsga egy ízben javítható az intézményvezető által kijelölt 

időpontban. 

 

Az a tanuló, aki nem tette még le a különbözeti vizsgát, a magasabb évfolyam foglalkozásait 

feltételesen látogathatja. A javítóvizsga sikertelensége esetén tanulmányait az alacsonyabb 

évfolyamon folytathatja. 

 

2.3  Pótlóvizsga 
Pótlóvizsgát tehet a vizsgázó, 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.  
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Az intézményvezető hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótlóvizsgát tegyen, 

ha ennek feltételei megteremthetők. Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető 

jelöli ki. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  
 

2.4  Javító vizsga 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

• a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

• az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. 

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

  

A javítóvizsgát vizsgabizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottság elnöke a tagozat 

intézményvezető-helyettese, tagjai a kérdező tanár és még egy tanár.  

A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, kivéve a matematikát, amelyből csak akkor kell 

szóban vizsgáznia a tanulónak, ha az írásbeli dolgozata elégtelen. 

 

Sikeres javítóvizsga után a tanuló felsőbb osztályba léphet, sikertelen javítóvizsga esetén 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Az a tanuló, aki az augusztusi javítóvizsgán igazolt ok miatt nem tudott részt venni, októberben 

tehet pótlóvizsgát. A pótlóvizsgáig a tanuló a magasabb osztály foglalkozásait feltételesen 

látogathatja. Ha a pótlóvizsga sikertelen, a tanulmányait csak az osztály megismétlésével 

folytathatja. 

 

3. A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsga 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében 

meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha 

osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni 

tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 

iskola intézményvezetője a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, 

amely az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, 

akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó 

tanulói jogviszonyban áll. 
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4. Írásbeli vizsga 
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani.  
• Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne 

segíthessék. 

• A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, 

majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség 

nem adható. 

• Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott 

lapon, feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. 

•  A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell 

elkészíteni. A vizsga során törölhető tintával író tollak (pl. Pilot FriXion, Uni-Ball 

Fanthom) nem használhatóak. 

•  A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet az 

intézménynek kell biztosítania. 

• Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem 

cserélhetik. 

• A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. 

• Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

• A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

tantárgyanként maximum hatvan perc. 

• Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 

idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

• Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel 

pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. 

•  A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban 

jelenti az iskola intézményvezetőjének, aki az írásbeli vizsga befejezését követően 

haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. 

• Az iskola intézményvezetője a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, 

amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az 

esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi 

a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. 

• A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola intézményvezetője és a vizsgázó 

írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

• Az iskola intézményvezetője az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és 

a feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt a 

kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól.  

• A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a 

vizsgairatokhoz mellékeli. 

• Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával 

megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 
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• Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy 

a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, 

megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola intézményvezetőjét. 

• Ha a vizsgázó szabálytalanságot követett el, az iskola intézményvezetőjéből és két 

másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból áll háromtagú 

bizottság mérlegeli a cselekmény súlyosságát: 

a) a megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára 

utasítja, 

c) ha javítóvizsga, akkor a vizsgát vagy eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) 

pontban foglaltaknak megfelelően jár el. 

A döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

 

5. Szóbeli vizsga 
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.  

• A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

• A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

• A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, 

kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt, ha az szükséges. 

• Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár 

gondoskodik. 

• Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. 

• A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban 

kell elmondania. 

• Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél 

nem lehet több. 

• A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem 

segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza 

meg. 

• A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a 

vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. 

• A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése 

során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során 

súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. 

• Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. 

• Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, 

hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az 

osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

• Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

• Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a 

javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 
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6. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázóra vonatkozó rendelkezések 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára – a szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott, a vizsgát megelőzően írásban 

benyújtott kérésére - az intézményvezető engedélye alapján:  

• az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni, 

• harminc perc gondolkodási időt legfeljebb 10 perccel meg kell növelni, 

• lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

• lehetővé kell tenni, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 

• lehetővé kell tenni, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. 

 

7. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 
Intézményi eljárásrend: 

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, 

de az intézményvezető ettől eltérő időpontot is megjelölhet. 

•  A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon, 

valamint az intézmény honlapján közzétesz. 

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem 

száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a 

vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap. 

• Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel 

lehet vizsgázni. 

• Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon 

történik, az intézményvezető által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A 

jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja. Az 

osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

• A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. 

A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli 

tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 

megtekinthetők. 

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak - a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján-, az intézményvezető adhat.  
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8. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

8.1 Az egyes vizsgatantárgyak követelményrendszere 
Az egyes vizsgatantárgyak követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában és helyi tantervében található követelményrendszerével. 

 

8.2 Az egyes vizsgatárgyak értékelési rendje 
 

A tanulmányok alatti vizsga részei 

Tantárgy neve Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Gyakorlati 

vizsga 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv és irodalom x x  

Angol/Német x x  

Matematika x x  

Etika /Hit-és erkölcstan x x  

Környezetismeret x x  

Ének-zene   x 

Vizuális kultúra   x 

Technika és tervezés   x 

Digitális kultúra   x 

Testnevelés    x 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv és irodalom x x  

Angol/Német x x  

Matematika x x  

Etika / Hit-és erkölcstan x x  

Történelem  x x  

Állampolgári ismeretek x x  

Hon-és népismeret x x  

Természettudomány x x  

Fizika x x  

Kémia x x  

Biológia x x  

Földrajz x x  

Ének-zene x x x 

Vizuális kultúra   x 

Dráma és színház  x  

Digitális kultúra   x 

Technika és tervezés   x 

Testnevelés   x 

GIMNÁZIUM 

Magyar nyelv és irodalom x x  

Matematika x x  

Történelem  x x  

Állampolgári ismeretek x x  
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Kémia x x  

Fizika x x  

Biológia x x  

Földrajz x x  

Angol x x  

Német x x  

Dráma és színház  x  

Ének-zene x x x 

Vizuális kultúra   x 

Digitális kultúra   x 

Testnevelés   x 

 

A vizsgatantárgy írásbeli részt tartalmaz: 

• a dolgozat javítása pontozásos rendszerben történik, melyben a részpontszámokat 

és az egyes részekre adható maximális pontszámot is meg kell jelölni. 
 

A vizsgatantárgy az írásbeli rész mellett szóbeli részt is tartalmaz: 

• az írásbeli vizsgarész maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy 

kivételével (ekkor 80%) – a teljes vizsgára kapható pontszám 60%-ával egyezik 

meg. 

 

A vizsgatantárgy a gyakorlati vizsgarész mellett szóbeli részt is tartalmaz: 

• a gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 

legalább 40%-ával egyezik meg. 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos jogszabályi előírások 
Jogszabályi előírások: 

• 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. 

• Minden vizsga írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola 

pedagógiai programja alapján. 

• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

• A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának 

elnökét és tagjait az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a 

területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 

• A vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelme alapján 

a vizsga időpontja eltérhet az iskola által kijelölt időponttól. 

 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű 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, 
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• átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint 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. számú melléklete szerint 

taníthatja. 

 

Az intézményvezető felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása 

feltételeinek megteremtéséért.  

Az intézményvezető e 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 08:00 óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb 17:00 óráig tarthat. 

 

A tanulmányok alatti vizsgán a mentesítésre jogosult tanulónál a vizsga során lehetővé kell 

tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 

vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem 

a pedagógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás 

során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan 

befolyásolta. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


