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Jogszabályi háttér 

Az eljárásrendben rögzítésre kerültek az ágazati alapvizsga lebonyolításához szükséges 

eszközök, az értékelésre vonatkozó szabályok és egyéb információk. Az ágazati alapvizsga 

eljárásrendjének kialakítása és tartalmi kereteinek meghatározása során az alábbi jogszabályok 

és szabályozó dokumentumok figyelembevételével kerültek összeállításra: 

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, 

- a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet, 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- a gépészet, specializált gép-és járműgyártás, informatika és távközlés valamint 

rendészet és közszolgálat ágazatokhoz tartozó szakképesítések Képzési és Kimeneti 

Követelményeinek (KKK) és  

- a gépészet, specializált gép-és járműgyártás, informatika és távközlés valamint 

rendészet és közszolgálat ágazatokhoz tartozó szakképesítések Programtanterveinek 

(PTT) útmutatásai.  
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Az eljárásrend hatálya 

Jelen szabályzat a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium által 

szervezett ágazati alapvizsgákra vonatkozik. Az ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatást zárja 

le. Az alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése, érettségire épülő képzés esetén tizenharmadik évfolyam első félévének teljesítése. 

Ágazati alapvizsga általános szabályai 

Az ágazati alapvizsga az oktatást végző iskola által szervezett állami vizsga, amely a 

tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő 

munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás 

keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás 

elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó 

valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a Képzési és Kimeneti 

Követelmények határozzák meg. 

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény 

oktatóiból és az elnökből álló ágazati alapvizsga vizsgabizottság előtt kell letenni.  

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell 

alkalmazni. A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

A felnőttoktatásban résztvevő tanuló esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 143.§ 6.c) 

a tanulmányok alatti vizsga reggel nyolc óra előtt is elkezdhető és tizennyolc óra után is tarthat. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető, de javítható, pótolható. 

A tanuló magasabb szakképzési évfolyamba nem léphet és a szakirányú oktatásban szakképzési 

munkaszerződéssel nem vehet részt, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett.  

A javítóvizsgára utasított tanuló az oktatási intézmény által kijelölt napon tehet vizsgát. 

Javítóvizsgára az igazolás átvételét követő 10 napon belül írásban jelentkezhet a tanuló, a 

jelentkezést a szakképző intézmény titkárságán kell benyújtani. A javítóvizsga idejét és a 

vizsgával kapcsolatos tudnivalókat az iskola honlapján közzétesszük. A javítóvizsga 

indokolatlan elmulasztása esetén a tanuló tanulmányait az adott ágazaton csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja.  
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Pótló vizsgát tehet az a tanuló, illetve az a képzésben részt vevő személy, aki az ágazati 

alapvizsgát megkezdte, de betegsége vagy egyéb önhibáján kívüli okból befejezni nem tudta; 

valamint az a tanuló, illetve az a képzésben részt vevő személy, aki igazolható módon 

önhibáján kívüli okból nem tudott a vizsgán részt venni. Részükre a szakképző intézmény egy 

alkalommal pótló vizsgát szervez.  

Az ágazati alapvizsgához kapcsolódó javító- és pótlóvizsga letételére az ágazati alapvizsgát 

követő hatvan napon belül kell lehetőséget biztosítani. Javítóvizsgán csak a sikertelen 

vizsgarészt (írásbeli és/vagy gyakorlati) kell megismételni. 

Előzetes tudás, korábbi tanulmányok beszámítása 

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell 

tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, 

előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai 

oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga 

követelményeit. Ezt írásbeli kérelemre, a csatolt okiratok alapján az igazgató állapítja meg. 

Az ágazati alapvizsgát tett tanuló átvétele másik iskolába / iskolából az ágazati alapoktatást 

követően nem köthető különbözeti vizsgához, ha az átvételre az adott ágazathoz kapcsolódóan 

tett ágazati alapvizsga letételét követő egy éven belül kerül sor. Ebben az esetben a szakmai 

vizsga eredményét - az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával - a 

szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően 

kell megállapítani. 

Az ágazati alapvizsgán a (szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésre, az 

igazgató engedélye alapján) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő vizsgázót megilletik a vizsga során mindazon mentességek, kedvezmények, 

melyeket a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. Egyéb tekintetben 

minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény szakmai, illetve képzési programjában található követelményrendszerével. 
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A vizsgára való jelentkezés 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. Az ágazati alapvizsga időpontjának meghirdetése a tanév kezdetekor történik meg. 

Az időpontokat a tanév rendjében közzétesszük.  

Az időpontok ismertetésében és a jelentkezési lapok kitöltésében az érintett osztályfőnökök 

segítenek. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapvizsgára a vizsga 

napja előtt legalább 30 nappal írásban jelentkezhet. A jelentkezési laphoz csatolni kell az 

ágazati alapvizsgához kapcsolódó kérelmeket és a kérelem alapjául szolgáló okiratok 

másolatát. 

A vizsgabizottság 

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény 

oktatóiból és az elnökből álló 3 tagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság 

elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. 

Az ágazati alapvizsgán a vizsgabizottság elnökét a Kormányrendelet alapján díjazás illeti meg. 

A többi résztvevő esetében a hatályos kancellári-főigazgatói utasításban foglaltak az 

irányadók. A vizsgabizottság intézményi tagjait a szakképző intézmény igazgatója írásban 

bízza meg. A vizsgabizottság tagja az adott szakterületen tanító szakos oktató lehet. Az ágazati 

alapvizsga jegyzőjét az igazgató bízza meg. Jegyzői feladatokat az érintett osztály 

osztályfőnöke látja el. 

A vizsgabizottság elnökének feladatai 

Az ágazati alapvizsga 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 

vizsgára bocsátás előírt feltételeit, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

- vezeti a vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, 

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

- a vizsga kezdetekor a vizsgáztató jelenlétében megállapítja a jelenlévők 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, elindítja a vizsgát, 
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- a vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja, 

- a gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és 

munkabiztonsági feltételek meglétéről. 

Az igazgató feladatai 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az igazgató készíti elő. 

- felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtésért,  

- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

- dönt a BTMN, SNI tanulók esetén meghatározható „kedvezményekről”, 

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

A vizsgabizottsági tagok feladatai  

- részt vesznek a személyi, tárgyi és szakmai feltételek, valamint az egészséges és 

biztonságos vizsgakörülmények meglététének ellenőrzésében,  

- részt vesznek a vizsgáztatásban a vizsgáztatási rendnek megfelelően, 

- részt vesznek a vizsgabizottság döntéseinek meghozatalában, 

- értékelik a vizsgatevékenységeket, kialakítják és véglegesítik a vizsgajegyeket, 

szükség szerint meghallgatják a vizsgabizottság elnökének támogató véleményét is,  

- aláírják a vizsgajegyzőkönyvet és a kinyomtatott dokumentumokat. 

Az ágazati alapvizsga előkészítése 

Az ágazati alapvizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért a szakképző intézmény igazgatója vagy megbízottja felel.  

A szakképző intézmény kialakítja a vizsgacsoportokat a jelentkezések alapján. A 

vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a Szakképzési törvényben előírt maximális 

osztálylétszámot. 
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A szakképző intézmény 30 nappal az ágazati alapvizsga napját megelőzően eleget tesz - a 

területileg illetékes gazdasági kamara felé – bejelentési, vizsgaelnök igénylési 

kötelezettségének. 

A szakképző intézmény gondoskodik az ágazati alapvizsga helyszínének, személyi és tárgyi 

feltételeinek előkészítéséről, a vizsga jegyzője gondoskodik a vizsgadokumentáció 

szabályszerű előállításáról és elkészíti a lebonyolítási rendet. A lebonyolítási rendben meg 

kell határozni a vizsgatevékenység feladataira vonatkozóan a végrehajtás várható időtartamát 

és az esetleges helyi sajátosságokat. 

A szakképző intézmény lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű vizsgázók számára a 

szakértői véleményében foglaltak szerinti segédeszközök alkalmazását, valamint a 

vizsgabizottság gondoskodik az egyéb kedvezmények igénybevételének lehetőségéről. 

A vizsgafeladatok elkészítése  

A munkaközösség-vezető a szaktanárokkal elkészítteti az ágazati alapvizsga 

vizsgafeladatait és azok javítási-értékelési útmutatóját a Képzési és Kimeneti 

Követelményekhez igazítottan, valamint gondoskodik a vizsga gyakorlati részének 

előkészítéséről. Az elkészült dokumentumokat a munkaközösségvezetők legalább 60 nappal a 

vizsga előtt adják le a felelős igazgatóhelyettesnek. 

A feladatbankban lévő feladatokat folyamatosan bővíteni és aktualizálni szükséges. 

Legalább kétszer annyi feladat legyen, mint az előírt. Az ágazati alapvizsgák tekintetében 

minden vizsga előkészítésénél az aktuális feladatbankból kell a feladatlapot összeállítani. 

Minden ágazat esetén a tanév során hasonló feladatokat gyakorolnak a tanulók.  

Az ágazati alapvizsga lebonyolítása 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, ha a 

vizsgatevékenység megoldását valamilyen rögzített módon kell elkészíteni. A 

vizsgafeladatokat a szervező iskola állítja össze. 

Az ágazati alapvizsgát csak a teljes vizsgabizottság és a vizsga jegyzője jelenlétében lehet 

megkezdeni, lefolytatni. Amennyiben valamely személy - a vizsgabizottság elnökének 

kivételével - nem tud jelen lenni, helyettesítésük megengedett, ha a helyettesítő személy 

esetében teljesülnek azok a feltételek, amelyek a megbízottakkal szemben vannak támasztva. 
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A helyettesítő személyeket - a vizsgabizottság elnökének kivételével - a szakképző intézmény 

igazgatója jelöli ki. Amennyiben a helyettesítés nem megoldható, az ágazati alapvizsga 

elhalasztásra kerül. A vizsgabizottság elnökének akadályoztatása esetén a területileg illetékes 

kamara gondoskodik másik személy kijelöléséről. Az ágazati alapvizsga lebonyolításánál 

járványhelyzet esetén a mindenkori járványügyi rendelet/jogszabály, intézményi eljárásrend a 

mérvadó. 

Az ágazati alapvizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság értekezletet tart. Véleményezi a 

vizsga előkészítését, a vizsgarendet, megállapítja, hogy a vizsgázók jogosultak-e a vizsga 

megkezdésére és teljesítették-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén 

kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását. 

A gyakorlati vizsgatevékenységek megkezdése előtt a vizsgázók részére munka, tűz-, 

baleset-, és környezetvédelmi oktatást kell tartani, melyről jegyzőkönyv készül. Az oktatás 

tematikájának összeállításáról és az oktatás megtartásáról a szakképző intézmény köteles 

gondoskodni. A gyakorlati vizsgatevékenységek megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke 

tájékoztatja a vizsgázókat a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos 

egyéb tudnivalókról. 

Ha az ágazati alapvizsga lebonyolítását zavaró vagy gátló körülmény akadályozza, illetve 

a vizsgabizottság szabálytalanságot tapasztal a vizsgatevékenységek végrehajtása során, 

haladéktalanul értesíti a szakképző intézmény igazgatóját. A körülmények, illetve a 

szabálytalanság kivizsgálásáról a szakképző intézmény igazgatója helyben gondoskodik, és 

rendelkezik az ágazati alapvizsga további menetéről. 

A vizsgázók ágazati alapvizsgán nyújtott teljesítményét a vizsgabizottság értékeli. A 

vizsgázó a részfeladatokra kapott pontszámok összege alapján egyetlen százalékos értékelést 

kap. Az ágazati alapvizsga érdemjegyét a Képzési és Kimeneti Követelményekben 

meghatározott minimum feltétel figyelembevételével kell meghatározni. A vizsgatevékenység 

akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám Képzési és Kimeneti 

Követelményekben meghatározott minimum százalékát elérte.  
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Az ágazati alapvizsga eredménye, értékelése 

A vizsga követelményeit és az értékelés alapszabályait a Képzési és Kimeneti 

Követelmények határozza meg. A részletes értékelési szabályokat a szakképző intézmény 

szakmai programjában kell meghatározni. 

Az ágazati alapvizsga eredményét és a szükséges záradékot az osztályfőnök rögzíti a Kréta 

rendszerben, a törzslapon és a bizonyítványban. Az ágazati alapvizsga bizonyítványba 

bejegyzett teljesítése a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott munkakör 

betöltésére való alkalmasságot igazol.  

Az ágazati alapvizsga lehetséges határozatai (Bejegyzés szövegei): 

- A(z) ………………….. ágazati alapvizsgán a Képzési és Kimeneti Követelményekben 

meghatározott feltételeknek megfelelt, az ágazati alapvizsga teljesítéséről igazolást 

kapott. Az ágazati alapvizsgán elért eredménye: % 

- A(z) ………………….. ágazati alapvizsgán a Képzési és Kimeneti Követelményekben 

meghatározott feltételeknek nem felelt meg. Sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

Javítóvizsgát tehet. Az ágazati alapvizsgán elért eredménye: % 

- Az ágazati alapvizsgán elkövetett szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsgázót az 

ágazati alapvizsgától eltiltotta. Javítóvizsgát tehet. 

- A jelentkező az ágazati alapvizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy 

megszakította. Javítóvizsgát tehet. 

- A jelentkező az ágazati alapvizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta 

befejezni. Pótlóvizsgát tehet. 

A tanuló sikeres vizsga esetén jogosult a duális képzésbe (szakirányú oktatásba) való 

belépésre. Az ágazati alapvizsga eredményét ágazatonként megadott súlyaránnyal kell 

beszámítani a szakmai vizsga eredményébe. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki egy szakma 

megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni, az ágazati 

alapvizsgát nem kell megismételnie. 

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait azzal, hogy az általa választott szakmáról nyilatkoznia 

kell az ágazati alapoktatás során március hónapban.  
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Az alapvizsga eredményének számítása: 

Gépészet ágazat 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenység aránya: 30%-70%. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80 %. 

Specializált gép-és járműgyártás ágazat 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenység aránya: 30%-70%. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80 %. 

Informatika és távközlés ágazat 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenység aránya: 10%-90%. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 %. 

Rendészet és közszolgálat ágazat 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. Az írásbeli és a gyakorlati vizsgatevékenység aránya: 20%-80%. 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 15%. 

Az ágazati alapvizsga dokumentumai 

Az ágazati alapvizsgára a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy írásban, 

jelentkezési lap benyújtásával jelentkezhet. 

Az ágazati alapvizsgán megjelent vizsgázók névsorát és aláírását a jelenléti ív tartalmazza, 

melyet a vizsga jegyzője aláírásával hitelesít. 

A vizsgabizottság elnöke nyilatkozik a vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges 

személyi és tárgyi, munkabiztonsági feltételek meglétéről.  
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Az ágazati alapvizsga vizsgafeladatainak, feladatrészeinek értékelésére a szakképző 

intézmény osztályozó ívet (Excel állomány) készít. 

Az ágazati alapvizsga megkezdése előtt a vizsgázók részére munka-, tűz-, baleset-, és 

környezetvédelmi oktatást kell tartani, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az oktatásról 

készült jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és az oktató írja alá. 

Az ágazati alapvizsga eredményes teljesítéséről a szakképző intézmény igazolást állít ki, 

melyet a vizsgabizottság elnöke ír alá. Az iratot a szakképző intézmény körbélyegzőjével kell 

ellátni. Az igazolás egy eredeti példányban készül, amit a vizsgázónak kell átadni. Az elveszett 

vagy megsemmisült igazolásról a tanuló kérelmére a szakképző intézmény a törzslap alapján 

hitelesített másodlatot állít ki. 

Az ágazati alapvizsgáról jegyzőkönyv készül. A vizsgabizottság ebben rögzíti az ágazati 

alapvizsga összes eseményét, a vizsgabizottság döntéseit, a gyakorlati vizsgatevékenységek és 

az ágazati alapvizsga körülményeinek értékelését. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke, 

tagjai és a jegyző írja alá. 

Az ágazati alapvizsga dokumentáció egy eredeti példányát a szakképző iskola irattárában 

kell őrizni az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint. 

Jogorvoslat  

Ha a vizsga résztvevője olyan rendellenességet tapasztalt a vizsga során, mely érdemben 

befolyásolja az ágazati alapvizsga szabályos és eredményes lebonyolítását, haladéktalanul 

jeleznie kell a vizsgabizottság elnökének vagy a szakképző intézmény igazgatójának még a 

vizsga napján. Minden írásban tett vagy a vizsga napján jegyzőkönyvezett bejelentést ki kell 

vizsgálni. 
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Mellékletek 
Jelentkezési lap ágazati alapvizsgára1 

Ágazat megnevezése:   .........................................................................................  

Szakképző intézmény neve, címe:   .........................................................................................  

Vizsgaazonosító:  .........................................................................................  

Vizsgaidőszak:   .........................................................................................  

Vizsgázó adatai 

Név: ..........................................................................................................................................  

Születési név: ...........................................................................................................................  

Anyja leánykori neve: ..............................................................................................................  

Születési hely, idő: ...................................................................................................................  

Lakcím: ....................................................................................................................................  

Elérhetőség (telefonszám és e-mail): .......................................................................................  

Oktatási azonosító szám:..........................................................................................................  

Javítóvizsga igen / nem (a megfelelő válasz aláhúzandó) 

Pótlóvizsga  igen / nem (a megfelelő válasz aláhúzandó) 

Kelt:....................................... , 20 ..... . év  ..............................  hónap  ...........  nap 

  ....................................................................  

 jelentkező (vizsgázó) 

Záradék: 

A vizsgázó a fent megjelölt ágazat ágazati alapoktatásában előírt tanulmányait teljesítette, a 

vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik. 

  ........................................................................  

 igazgató 

 P.h.  

                                                           
1 Az adatlapot olvashatóan kell kitölteni. 
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Jelenléti ív ágazati alapvizsgához 
 

Ágazat megnevezése: 

Szakképző intézmény neve, címe: 

Vizsgaazonosító: 

Ssz. Név Aláírás 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

 

Békéscsaba, 20 ................... . év .....  hónap  .........................  nap 

 P.H  .......................................................  

 vizsga jegyzője  
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Jegyzőkönyv munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi oktatásról 
 

Ágazat megnevezése:  

Az oktatás időpontja:  

Az oktatás helye:  

Vizsgaazonosító:  

Az oktatást végző személy:  

Aláírásommal igazolom, hogy a gyakorlati vizsgafeladatok megkezdése előtt a fentiek 

szerinti munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi oktatásban részesültem. 

Ssz. Név Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

Békéscsaba, 20 ...................... . év .....  hónap  .........................  nap 

  

  ..............................................................   .................................................  

 vizsgabizottsági elnök oktató 
   



 

OM azonosító: 203029 
Felnőttképzési nyilv.vételi szám: E-001278/2015 

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 
Tel.: +36 66/441-004 
Fax: +36 66/324-163 

www.bszc.hu 
www.nemesgszi.hu 

E-mail: nemes@bszc.hu 

 

Jegyzőkönyv ágazati alapvizsgáról 

Ágazat megnevezése:   .................................................................................  

Szakképző intézmény neve, címe:  .................................................................................  

Vizsgaazonosító:   .................................................................................  

Jelen vannak 

vizsgabizottsági elnök:  ....................................................................................................  

vizsgabizottsági tag I:   ....................................................................................................  

vizsgabizottsági tag II:   ....................................................................................................  

vizsga jegyzője:  ....................................................................................................  

Az írásbeli vizsga időpontja:  .................................  

Megjelent:  fő  

Igazolható okból nem jelent meg:  fő  

Igazolható ok nélkül nem jelent meg:  fő  

A gyakorlati vizsga időpontja:  ...........................  

Megjelent:  fő  

Igazolható okból nem jelent meg:  fő  

Igazolható ok nélkül nem jelent meg:  fő  

A vizsga helyszíne, személyi-, tárgyi- és technikai feltételei: megfelelőek  

Munkavédelmi- tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részesültek a vizsgázók.  

Sikeres vizsgát tett:  fő  

Javítóvizsgát tehet:  fő  

Név szerint:  

Pótló vizsgát tehet:  fő  

Név szerint:  

A vizsga a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott. 

 

A vizsgabizottság nyitó értekezlete a vizsgatevékenység megkezdése előtt: 

Ideje: 
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Rendkívüli események: 

 

 

 

A vizsgabizottság záró értekezlete a vizsgatevékenység befejezése után: 

Ideje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Békéscsaba, 20 ...................... . év .....  hónap  .........................  nap 

........................................   ..................................   .......................................  

vizsgabizottsági elnök vizsgabizottsági tag I. vizsgabizottsági tag II. 

  ..................................  

 vizsga jegyzője  
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Gépészet ágazati alapvizsga osztályozó ív 

 
  



 

OM azonosító: 203029 
Felnőttképzési nyilv.vételi szám: E-001278/2015 

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 
Tel.: +36 66/441-004 
Fax: +36 66/324-163 

www.bszc.hu 
www.nemesgszi.hu 

E-mail: nemes@bszc.hu 

 
Specializált gép-és járműgyártás ágazati alapvizsga osztályozó ív 
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Informatika és távközlés ágazati alapvizsga osztályozó ív 
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Rendészet és közszolgálat ágazati alapvizsga osztályozó ív 
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IGAZOLÁS  

ágazati alapvizsgán elért eredményről 

Név 

oktatási azonosító:  

anyja neve:  

  ..................................................................................  

ágazati alapvizsgáját 

  ..................... % 

eredménnyel teljesítette. 

Az ágazati alapvizsgán elért  

írásbeli eredménye: ................. (%) gyakorlati eredménye: .................. (%) 

A vizsgabizottság határozata: 

megfelelt 

Békéscsaba, 20 ................. . év .....  hónap  .........................  nap 

P.h. 

  ............................................   

 vizsgabizottsági elnök 
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NYILATKOZAT  

ágazati alapvizsgához 

Vizsgaazonosító:  ..............................................  

A  ................................. (dátum) lebonyolításra kerülő  ......................................................  

ágazati alapvizsga vizsgabizottsága ezúton nyilatkozik arról, hogy a személyi és tárgyi 

feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

Békéscsaba, 20 ................. . év .....  hónap  .........................  nap 

 .............................................................   .......................................................  

vizsgabizottsági elnök igazgató 
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Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga vizsgabizottsági tagi feladatra  

Iktató sz.:  

MEGBÍZÓLEVÉL 

vizsgabizottsági tagi feladatot ellátó részére 

Tisztelt ……………………………..!  

Maczik Mihály András, a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium 

igazgatója a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján megbízom Önt az 

alábbi ágazati alapvizsgán vizsgabizottsági tagi feladatok ellátásával.  

Az ágazati alapvizsga szervezője: BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium  

Ágazati alapvizsga:  ........................................................................................................  

Vizsgatevékenységek:  

Vizsgatevékenység megnevezése: ......................................................................................  

Vizsgaidőpont:  .............................................  

Vizsgatevékenység megnevezése: ....................................................................................  

Vizsgaidőpont:  .............................................  

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.  

Békéscsaba, 20…………………….. 

P.h. 

  ............................................   

 igazgató  
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Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga írásbeli/ 

interaktív/ gyakorlati vizsgafeladatot javító feladatra 

Iktató sz.:  

MEGBÍZÓLEVÉL 

Írásbeli/ interaktív/ gyakorlati vizsgafeladatot javító feladatot ellátó részére 

Tisztelt ……………………………..!  

Maczik Mihály András, a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium 

igazgatója a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján megbízom Önt az 

alábbi ágazati alapvizsga írásbeli/ interaktív/ gyakorlati vizsgafeladatot javító 

feladatok ellátásával.  

Az ágazati alapvizsga szervezője: BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium  

Ágazati alapvizsga:  ........................................................................................................  

Vizsgatevékenység:  ........................................................................................................  

A kijavított munkák leadási határideje:  .......................................  

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.  

Békéscsaba, 20…………………….. 

P.h. 

  ............................................   

 igazgató 
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Tárgy: Megbízás ágazati alapvizsga jegyzői feladatra  

Iktató sz.:  

MEGBÍZÓLEVÉL 

Jegyzői teendőket ellátó részére 

Tisztelt ……………………………..!  

Maczik Mihály András, a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium 

igazgatója a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet alapján megbízom Önt az 

alábbi ágazati alapvizsga jegyzői teendőinek ellátásával.  

Az ágazati alapvizsga szervezője: BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium  

Ágazati alapvizsga:  ........................................................................................................  

Vizsgaazonosító: ..............................................................................................................  

Vizsgaidőszak:  ................................................................................................................  

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.  

Békéscsaba, 20…………………….. 

P.h. 

  ............................................   

 igazgató 


