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1 Alkalmazási terület 

A Nemzeti Akkreditációs Hatóság akkreditációs eljárásának megfelelve a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. Vizsgaközpont (a továbbiakban: KTI Vizsgaközpont) jelen Vizsgaszabályzata az 
alábbi KEOR számú és tanulmányi terület szerinti részszakmák szakmai vizsgáit, valamint az ide tartozó 
szakképesítések képesítő vizsgáinak lebonyolítását végzi: 

  

KEOR Tanulmányi terület megnevezése 

1041 Szállítási szolgáltatások 

   

A KTI Vizsgaközpont az MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány előírásai, valamint a következő jogszabályok 
alapján működik: 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szkt.) 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: 
Szkr.) 

 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 

 

A KTI Vizsgaközpontban megszervezésre kerülő vizsgák meghatározása: 

I. Szakmai vizsga  

A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a KKK-ban az adott 
szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében 
méri. A szakmai vizsga központi vizsgatevékenységének tartalmát a szakképzésért felelős miniszter a 
Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével határozza meg. 

A szakmai vizsga a KKK-ban meghatározott vizsgatevékenységekből áll, amelyek lehetnek:  

 számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenység (a továbbiakban: interaktív 
vizsgatevékenység) és/vagy 

 projektfeladat megvalósítása. 

 

II. Képesítő vizsga  

A PK-n alapuló szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, 
önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 

A képesítő vizsga a PK-ban meghatározott vizsgatevékenységekből áll: 

 írásbeli vizsgatevékenység 

 projektfeladat megvalósítása. 
 

2 A vizsgaszabályzat hatálya 

2.1 Személyi hatály 

A Vizsgaszabályzat személyi hatálya kiterjed a KTI Vizsgaközpont munkatársaira, a 
vizsgabizottságra, valamint a szakmai vagy képesítő vizsgán résztvevő vizsgázókra. 

2.2 Tárgyi hatály 

A KTI Vizsgaközpont a szakmai és képesítő vizsgáit az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 
oldalán található KKK és PK alapján szervezi meg. Az ezen dokumentumokban előírt tárgyi 



 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vizsgaközpont 5 
6. sz. szabályzat – Vizsgaszabályzat 
2. kiadás 
Hatályba léptetve: 2021.09.13. 

feltételekkel a KTI Vizsgaközpont rendelkezik és azokat a működése során folyamatosan biztosítani 
képes. 

2.3 Időbeli hatály 

A Vizsgaszabályzat a KTI Vizsgaközpont vezetője által történt aláírása napjától visszavonásig 
hatályos. Alkalmazását a NAH engedélyét követően lehet megkezdeni. 

A dokumentum módosítására a KTI Vizsgaközpont bármikor jogosult azzal a feltétellel, hogy a 
módosítás nem vonatkozhat arra a vizsgára, amelyre a jelentkezés már megtörtént, illetve lezárult. 
A módosítás tényéről és hatálybalépésének kezdetéről a Vizsgaszabályzat érintettjeit a KTI 
Vizsgaközpont értesíti.  

 

3 A vizsgaidőpontok és határidők 

KTI Vizsgaközpont a tervezett szakmai és képesítő vizsgáit a honlapján jelenteti meg. A vizsganaptár 
tartalmazza a vizsgához tartozó vizsgatevékenységek pontos időpontját, valamint a vizsgákra történő 
jelentkezés határidejét.  

I. Szakmai vizsga esetén 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a KTI Vizsgaközpont által kiadott – a központi 
vizsgaidőszakhoz igazított – vizsganaptárban meghatározott időpontban lehet letenni.  

A vizsganaptártól eltérő időpontot, valamint teljes vizsgacsoport bejelentését a képző kizárólag az alábbi 
vizsgaidőszakokban kérelmezhet a KTI Vizsgaközpont által biztosított „Vizsgaigény bejelentő adatlap 
– szakmai vizsgához” című dokumentum segítségével (1. melléklet) 

Központi vizsgaidőszakok: 

 február – március,  

 május – június,  

 október – november. 

Vizsgatevékenységek időpontjának meghatározása: 

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményében - a Kormány adott ágazatért felelős 
tagjának egyetértésével - határozza meg a szakmai vizsga tanévét megelőző tanév májusának utolsó 
munkanapjáig. KTI Vizsgaközpont ezen időpontokhoz igazodva határozza meg a vizsgaidőpontokat, 
melyeket Vizsganaptárban formájában hoz nyilvánosságra. 

A projektfeladat vizsgaidőpontját a KTI Vizsgaközpont a központi interaktív vizsgatevékenység 
vizsgaidőpontjaikhoz igazodva határozza meg úgy, hogy a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység 
napját követő harminc napon belül be kell fejezni. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a KKK-
k másként rendelkeznek. 

A KTI Vizsgaközpont a vizsgaidőszakra történő jelentkezési határidőt követő tizenöt napon belül a 
szakmai vizsgát vizsgacsoportonként a szakképzési államigazgatási szervnek az erre a célra kialakított 
elektronikus felületén (a továbbiakban: elektronikus vizsgarendszer) jelenti be. 

A vizsgabejelentés vizsgacsoportonként tartalmazza 

 a szakma szakmajegyzék szerinti azonosító számát és megnevezését, 

 a vizsgázók számát, ezen belül a javító- és a pótló vizsgázók számát, 

 a vizsgatevékenységek helyszínét és időpontját, 

 a szakmai vizsga nyelvét. 

Az elektronikus vizsgarendszer működtetéséről a szakképzési államigazgatási szerv gondoskodik és 
ahhoz egyedi hozzáférési jogosultságot biztosít az akkreditált vizsgaközpont részére. A KTI 
Vizsgaközpont egy alkalommal módosíthatja a bejelentett adatokat, az első vizsgatevékenység előtt 15 
nappal. 
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Bejelentési határidők: 

Vizsgaidőszak Bejelentési határidő Módosítási lehetőség 

február – március december 1. december 15. 

május - június február 15. március 1. 

október - november augusztus 31. szeptember 15. 

 

II. Képesítő vizsga esetén 

Amennyiben a PK vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, a képesítő vizsgák időpontját a 
KTI Vizsgaközpont határozza meg, amelyet a honlapján található vizsganaptárban jelenít meg. 

Vizsgatevékenységek időpontjának meghatározása: 

Az írásbeli vizsgatevékenység időpontját a KTI Vizsgaközpont határozza meg.  

A képesítő vizsga projektfeladat vizsgatevékenységének időpontját a KTI Vizsgaközpont az írásbeli 
vizsgatevékenység vizsgaidőpontjaikhoz igazodva határozza meg úgy, hogy az az első 
vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül befejezésre kerüljön. Ettől eltérni csak abban az 
esetben lehet, ha a PK vagy egyéb jogszabályok másként rendelkeznek. 

Ha a képző a vizsganaptártól eltérő időpontra szeretne képesítő vizsgát bejelenteni, ennek határideje 
az első vizsgatevékenység tervezett időpontját megelőző 45. nap. A vizsgabejelentéshez szükséges 
„Vizsgaigény bejelentő adatlap – képesítő vizsgához” című dokumentumot (2. melléklet) a KTI 
Vizsgaközpont biztosítja. 

A KTI Vizsgaközpont a vizsga bejelentését a vonatkozó, hatályos rendelkezéseknek megfelelően végzi, 
figyelembe véve a hatályos rendelkezésekben megjelölt határidőket. 
 

4 A vizsga díjazása 

A vizsgák díját a KTI Vizsgaközpont szakképesítésenként határozza meg, melynek mértékéről a vizsgák 
meghirdetésekor tájékoztatja a jelentkezőket. 

KTI Vizsgaközpont a vizsgák díjazását a hatályos jogszabályok, valamint a belső pénzügyi folyamatai 
alapján határozza meg és a honlapján található Díjszabás táblázatban hirdeti meg. 

4.1 Vizsgadíj megfizetése 

A szakmai / képesítő vizsgák megkezdésének feltétele a vizsga díjának megfizetése. Ennek 
hiányában a jelentkezés elutasításra kerül. 

Vizsgázó a vizsga teljes összegét a szakmai / képesítő vizsgára történő jelentkezés után a KTI 
Vizsgaközpont részére átutalással fizeti meg az alábbiak szerint:  

 Jogosult neve: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 Számlaszám: 10032000-00287584-00000017 

 Közlemény: fel kell tüntetni a jelentkezéskor kapott ügyszámot/egyedi azonosítót, valamint egy 
szóköz kihagyásával a vizsgázó nevét. 

Csoportos vizsgajelentkezés esetén a vizsgadíjak kifizetésének módjáról és időpontjáról a képző 
és a KTI Vizsgaközpont közötti megállapodás rendelkezik. 
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4.2 Vizsgadíj beszámítása pótló vizsga esetén  

KTI Vizsgaközpont a pótló vizsgára utalt vizsgázó számára lehetőséget ad arra, hogy az elmaradt 
vizsgáját követő első vizsga lehetőségre újabb vizsgadíj befizetése nélkül jelentkezhessen. Az előző 
vizsgadíj beszámítását a vizsgázónak kérelmeznie kell és azt a teljes jelentkezési dokumentációval 
együtt be kell nyújtania. A kérelem jogosságáról a KTI Vizsgaközpont vezetője határoz. A döntés 
eredményéről a vizsgaszervezésre kijelölt munkatárs nyújt tájékoztatást.  

Amennyiben a vizsgázó nem él az első vizsgalehetőséggel, a pótló vizsga térítésmentessége 
megszűnik. 

4.3 Vizsgadíj visszatérítése 

Amennyiben a vizsgázó nem él a 4.2 pontban leírt lehetőséggel, úgy a már korábban befizetett 
vizsgadíj visszatérítését a KTI Vizsgaközpont számára nem biztosítja. 

Újabb vizsgára jelentkezni csak a vizsgadíj ismételt befizetésével lehet. 
 

5 A vizsgára történő jelentkezés 

A KTI Vizsgaközpont a vizsgacsoportokat szakmánként alakítja ki. A vizsgacsoport létszáma nem 
haladhatja meg a 2019. évi LXXX. törvényben előírt maximális osztálylétszámot, azaz a 32 főt. 

A vizsgára történő jelentkezéshez szükséges dokumentáció hiánytalan megléte a vizsgatevékenységek 
megkezdésének kötelező feltétele.  

5.1 Vizsgára jelentkezés módja 

KTI Vizsgaközpont a vizsgára történő jelentkezéseket az alábbiak szerint biztosítja: 

5.1.1 Egyéni jelentkezés 

A szakmai vagy képesítő vizsgára személyesen, vagy meghatalmazott útján, írásban lehet 
jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges dokumentumot – Jelentkezési lap szakmai vizsgára 
(3. melléklet) / Jelentkezési lap képesítő vizsgára (4. melléklet) – a KTI Vizsgaközpont 
biztosítja. 

A jelentkező az általa kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a vizsgára bocsátás feltételeit igazoló 
dokumentumok másolatával, valamint az általa esetlegesen felmerülő igényeit jelző 
kérelmekkel együtt juttatja el a KTI Vizsgaközpont részére.  

A vizsgára történő jelentkezés a jelentkezési határidőn belül megküldött, hiánytalan 
dokumentáció esetén, valamint a teljes vizsgadíj megfizetése esetén érvényes. 

5.1.2 Képzőintézmény által csoportosan 

A képzőintézménynek lehetősége van arra, hogy az általa folytatott képzés résztvevőit 
egyszerre jelentse be vizsgára. Ebben az esetben a képző a KTI Vizsgaközpont holnapján 
található vizsganaptárban szereplő vizsgák valamelyikére vagy egy – általa előzetesen a 
vizsgaközpont vezetőjével egyeztetett időpontra tervezett – vizsgára teljes vizsgacsoportot 
jelentkeztet.  

A csoportos jelentkeztetés a KTI Vizsgaközpont Vizsgaigény bejelentő adatlapján történik. A 
vizsgára való jelentkezés hiánytalan dokumentumait (a jelentkezők számával megegyező 
jelentkezési lapok, bemeneti feltételek igazolásának dokumentumai, kérelmek) a vizsgára 
történő jelentkezés határidejéig bezárólag a képző a vizsgaszervező rendelkezésére bocsátja. 

Csoportos vizsgáztatás esetén a vizsgadíjak kifizetésének módjáról és időpontjáról a képző és 
a KTI Vizsgaközpont közötti megállapodás rendelkezik. 
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5.2 A vizsgajelentkezés dokumentumai 

A KTI Vizsgaközpont a jelentkezési határidő lezárulta után értesítést küld a vizsgázó részére, 
melyben tájékoztatja a jelentkezés beérkezésének tényéről, illetve amennyiben szükséges, 
hiánypótlásra szólítja fel. 

A teljes vizsgadokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza: 

5.2.1 Jelentkezési lap szakmai / képesítő vizsgára 

A jelentkezési lapot a jelentkező a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványával (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) megegyező 
módon tölti ki.  

A vizsgázó személyazonosságát, valamint a jelentkezéskor megadott adatok helyességét a 
vizsgabizottság a vizsgatevékenységek megkezdése előtt a fent szereplő érvényes személyi 
okmánya alapján ellenőrzi. A hibás adatok érvénytelenségéből eredő esetleges károkért, 
hátrányokért a KTI Vizsgaközpont felelősséget nem vállal. 

A jelentkezés érvénytelen, ha a jelentkezési lap: 

 a jelentkezési határidőn túl érkezett be, 

 nincs aláírva, 

 hiányosan vagy rosszul van kitöltve, különös tekintettel az adott vizsgakövetelmény 
adataira vonatkozóan. 

Vizsgázó a jelentkezési lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Vizsgaszabályzatot megismerte 
és tudomásul veszi, hogy a jelentkezése kizárólag a jelentkezési határidőn belül megküldött, 
hiánytalan dokumentáció esetén érvényes.  

5.2.2 A vizsgára bocsátás feltételének igazolása 

I. Szakmai vizsga esetén 

A jelentkezési lap mellé a jelentkezőnek csatolnia kell az adott részszakma KKK-ban leírt 
vizsgára bocsátás feltételeit igazoló dokumentumokat: a képzés sikeres elvégzését igazoló 
tanúsítványt, és a iskolai végzettséget, alkalmasságot igazoló dokumentumokat a KKK szerint. 
A vizsgaszervezésre kijelölt munkatárs a dokumentumokat ellenőrzi, hiány esetén 
hiánypótlásra szólít fel. Amennyiben a hiány nem kerül pótlásra, a jelentkezés törlésre kerül. A 
dokumentumokról hitelesített másolatot készít. 

II. Képesítő vizsga esetén 

A jelentkezési lap mellé a jelentkezőnek csatolnia kell az adott szakképesítés PK-jában leírt 
vizsgára bocsátás feltételeit igazoló dokumentumokat: a képzés sikeres elvégzését igazoló 
tanúsítványt, és a iskolai végzettséget, alkalmasságot igazoló dokumentumokat a PK szerint. A 
vizsgaszervezésre kijelölt munkatárs a dokumentumokat ellenőrzi, hiány esetén hiánypótlásra 
szólít fel. Amennyiben a hiány nem kerül pótlásra, a jelentkezés törlésre kerül. A 
dokumentumokról hitelesített másolatot készít. 

5.2.3 Kérelmek 

5.2.3.1 Különleges igények, egyedi rendkívüli szükségletek figyelembe vétele 

Szakmai / képesítő vizsga vizsgatevékenységei alól – a jogszabályban vagy a KKK-ban, 

illetve PK-ban meghatározott kivétellel – felmentés nem adható. 

Amennyiben a vizsgakövetelmény megengedi, a vizsgára történő jelentkezéssel 

egyidejűleg a jelentkezőnek be kell mutatnia illetve meg kell küldeni a vizsgával kapcsolatos 

kérelmét és az azok elbírálásához szükséges iratokat, vagy azok hiteles másolatát. 

A felmentési kérelem alapjául szolgáló dokumentumokat a KTI Vizsgaközpont ellenőrzi, a 

hiányzó dokumentumok pótlására lehetőséget biztosít. A hiánypótlás határideje alatt nem 

pótolt dokumentumok esetén a kérelem elutasításra kerül. A kérelem jogosságáról a 
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Vizsgaközpont vezetője dönt, melynek eredményéről a vizsgaszervezésre kijelölt 

munkatárs a jelentkezőt tájékoztatja.  

I. Szakmai vizsga esetén 

A vizsgázó abban az esetben kérhet felmentést a szakmai vizsga vizsgatevékenységei 

letétele alól, ha arra a jogszabály, illetve a KKK lehetőséget ad. 

Mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki 

országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a KKK-

ban meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott 

helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Az e bekezdésben meghatározott felmentés esetén 

a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, a sajátos nevelési igényű 

tanuló és a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy tekintetében a törzslapon fel kell 

tüntetni a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakértői vélemény 

számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. 

Vizsgázó a kérelmét a Felmentési kérelem szakmai vizsgáról (5. melléklet) 

dokumentummal nyújthatja be. 

II. Képesítő vizsga esetén 

Vizsgatevékenység alóli felmentés a PK-ban rögzített esetekben az ott meghatározott 

feltételek teljesülése esetén adható. 

A fogyatékkal élő személy tekintetében a törzslapon fel kell tüntetni a szakértői véleményt 

kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakértői vélemény számát és kiállításának keltét, 

a felülvizsgálat időpontját. 

Vizsgázó a kérelmét a Felmentési kérelem képesítő vizsgáról (6. melléklet) 

dokumentummal nyújthatja be. 

5.2.3.2 Korábbi vizsgadíj beszámítása pótló vizsga esetén 

Amennyiben a vizsgázó a korábbi vizsgáját igazolt okból nem tudta megkezdeni és 
jelentkezik az időrendben következő vizsgára, kérheti az előző vizsgára befizetett díj 
beszámítását.  

Vizsgázó a kérelmét a Kérelem korábbi vizsgadíj beszámításához pótló vizsga esetén 
(7. melléklet) dokumentummal nyújthatja be. 

5.2.4 Vizsgatörzslap-kivonat 

Javító vagy pótló szakmai / képesítő vizsga esetén a jelentkezési laphoz kell csatolni a korábbi 
vizsga eredményeit igazoló vizsgatörzslap-kivonat másolatát. 
 

6 Vizsgán való részvétel speciális esetei 

6.1 Határidőn túli jelentkezés 

A szakmai és képesítő vizsgákra történő határidőn túli jelentkezést a KTI Vizsgaközpont csak abban 
az esetben fogadja el, ha az adott vizsgára jelentkezettek száma nem haladja meg a jogszabályban 
előírt maximális létszámot. A határidőn túli vizsga jelentkezés kizárólag egyénileg történhet. 

6.2 A vizsgára történő jelentkezés visszavonása, halasztás 

A szakmai / képesítő vizsgára szóló jelentkezés visszavonása az első vizsgatevékenység 
megkezdése előtti 20. napig, kizárólag e-mail-ben történhet a ktivizsgakozpont@kti.hu címen. 
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6.3 Távolmaradás a vizsgáról 

6.3.1 Igazolt hiányzás  

Ha a vizsgázó a szakmai / képesítő vizsgán önhibáján kívüli váratlan okból nem tud megjelenni, 
arról késedelem nélkül tájékoztatni köteles a KTI Vizsgaközpontot. Amennyiben a hiányzását 
a vizsga lezárásáig igazolni tudja, a vizsgabizottság döntése alapján pótló vizsgán vehet részt. 
A hiányzásról szóló igazolást a KTI Vizsgaközpont a jelentkezési dokumentációval együtt az 
Adat- és iratkezelési szabályzatában rögzített iratmegőrzési rend szerint tárolja. 

6.3.2 Igazolatlan hiányzás 

Amennyiben a vizsgázó a szakmai / képesítő vizsgáját neki felróható okból nem kezdi meg 
vagy azt valamely vizsgatevékenység során megszakítja, a vizsgája elégtelen minősítést kap. 
A későbbiekben – a vizsgadíj újbóli megfizetése mellett – javító vizsgát tehet. 
 

7 A vizsgabizottság és a vizsga lebonyolítását segítő személyek 

A szakmai vizsgát a KTI Vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt, a képesítő vizsgát a képesítő 
vizsga vizsgáztatásáért felelős tagjai (együttesen: vizsgabizottság) előtt kell letenni. A kialakított 
vizsgabizottságok mellett segítő személyzet működik közre a vizsga lebonyolításában. 

A vizsgabizottsági és a vizsga lebonyolítását segítő tagokat a KTI Vizsgaközpont kéri fel, megbízásuk 
az adott vizsgára szól.  

Szakmai vizsga esetén 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. 

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 KTI Vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az egyes 
vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további tagját 
és a vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok kihirdetéséig titoktartási kötelezettség 
terheli. 

A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk külön-külön ellátott 
feladatok tekintetében önállóan is felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért. 

7.1  A vizsgabizottság tagjai 

7.1.1 Mérési feladatokat ellátó tag 

A mérési feladatokat ellátó tag végzi a vizsgázó tudásának felmérését.  

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása 
időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási 
tevékenységet folytat. 

7.1.2 Ellenőrzési feladatokat ellátó tag (vizsgafelügyelő) 

Az ellenőrzési feladatokat ellátó tag a vizsga szabályszerűségéért felel, valamint 
vizsgafelügyelői feladatokat lát el. E tekintetben: 

 a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi 
és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét, 
valamint a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a vizsga 
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jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi 
megfelelőségét, 

 vezeti a 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 vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a 
vizsga jegyzőjének munkáját. 

7.1.3 Értékelési feladatokat ellátó tag 

Az értékelési feladatokat ellátó tag a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján 
elvégzi a vizsgázó értékelést, melyet a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja 
az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.  

A vizsgázó minősítéséről a KTI Vizsgaközpont dönt. 

7.2 A szakmai / képesítő vizsga lebonyolítását segítő személyek 

7.2.1 Jegyző 

A vizsga jegyzője a vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, 
dokumentálási feladatokat látja el. 

E feladatkörében 

 vezeti a vizsgajegyzőkönyvet, 

 összesíti a vizsga részeredményeit, 

 kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot, 

 kitölti a szakmai vagy képesítő bizonyítványt, 

 elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, 

 felelős a vizsgatörzslap és a képesítő vagy szakmai bizonyítvány adatainak 
összeolvasásáért, egyezéséért, 

 gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság 
által történő hitelesítéséről, valamint 

 szakmai vizsga esetén gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az 
elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről. 

7.2.2 Terem- és folyosó felügyelő, az interaktív vizsgatevékenység felügyelője, valamint a 
technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy 

A vizsgatevékenységek lebonyolítása alatt folyamatos felügyeletről kell gondoskodni a vizsga 
helyszínét biztosító teremben, illetve a folyosókon. 

Nem lehet felügyelő az, aki a szakmai képzésben való oktatáshoz jogszabályban előírt 
szakképzettséggel rendelkezik. 

Képesítő vizsga esetén a teremfelügyelői feladatokat a jegyző is elláthatja. 
 

8 A vizsgáztatási folyamat 

8.1 A szakmai / képesítő vizsga előkészítése 

A KTI Vizsgaközpont a vizsga előkészítésekor  

 megbízza a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagjait, kijelöli a vizsga 
jegyzőjét, az interaktív vizsgatevékenység felügyelőjét és a technikai feltételek 
folyamatos biztosításáért felelős személyt,  

 a vonatkozó KKK-ban, illetve PK-ban szereplő vizsgaelőírások alapján elkészíti a 
lebonyolítási rendet,   

 előkészíti a vizsgát az elektronikus vizsgarendszerben, 
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 előkészíti a vizsgajegyzőkönyvet és annak mellékleteit,  

 gondoskodik a vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi feltételeinek a 
vizsga során történő folyamatos biztosításáról. 

A KTI Vizsgaközpont a lebonyolítási rend alapján a vizsgatevékenységek helyszínéről és 
időpontjáról, valamint a vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról - a szakmai / képesítő vizsga 
megkezdése előtt legalább hét nappal - tájékoztatja a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további 
tagjait, a vizsgázókat és a vizsga lebonyolításában közreműködő személyeket. Ezzel egyidejűleg 
a vizsgabizottság tagjai részére megküldi a projektfeladat leírását és a lebonyolítási rendet is. 

8.2 A szakmai / képesítő vizsgák lebonyolításának általános előírásai 

A vizsgáról egyetlen vizsgajegyzőkönyv – Vizsgajegyzőkönyv szakmai vizsgáról (8. melléklet) 
vagy Vizsgajegyzőkönyv képesítő vizsgáról (9. melléklet) – készül, amely időrendben 
tartalmazza a vizsga összes eseményét, a vizsgabizottság értekezleteit és döntéseit.  

Az egyes vizsgatevékenységek az adott részszakma, vagy szakképesítés vizsgáztatási előírásai 
(KKK vagy PK) szerint, a lebonyolítási rendben meghatározott személyek jelenlétében zajlanak le. 
A lebonyolítási rendet az Szkr. szerint kell elkészíteni. 

A szakmai / képesítő vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül be kell 
fejezni, kivéve, ha az adott részszakma KKK-ja / PK-ja másként rendelkezik. 

Ugyanazon vizsganapra – ha azt a KKK / PK nem zárja 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. 

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. 

A vizsgázó számára a szakmai / képesítő vizsga időtartama legfeljebb három nap lehet, kivéve, ha 
a vizsgaszervezés helyi sajátosságai vagy rendkívüli esemény ezt indokolja, egy nappal 
meghosszabbítható. A meghosszabbítás tényét és annak indokát a vizsgajegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. 

Ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai vagy rendkívüli esemény miatt a vizsgaprogramot 
módosítani szükséges, akkor a hosszabbítás tényét is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. 

Interaktív és írásbeli vizsgatevékenység esetén a vizsga helyszínét csak akkor hagyhatja el a 
vizsgázó, ha erre engedélyt kapott a felügyelőtől. A vizsgázó távozásának és érkezésének tényét 
írásban rögzíteni szükséges (az ülésrendben vagy az írásbeli vizsgafeladatlapra, majd a 
vizsgajegyzőkönyvbe). Amennyiben a rendszer lehetővé teszi, úgy a távozás (feladatmegoldás 
felfüggesztése) ténye a rendszeren belül is rögzítésre kerül. A vizsgázók közül egyidejűleg csak 
egy ember mehet ki a teremből, ahol a folyosófelügyelő gondoskodik arról, hogy a vizsgázó 
senkivel ne kerülhessen kapcsolatba. 

Amennyiben a vizsgatevékenységekkel kapcsolatos javítási útmutató rendelkezésre áll, azt a 
vizsgabizottság kizárólag a vizsgatevékenységre rendelkezésre álló idő letelte után ismerheti meg. 

8.3 Betekintési jog 

Interaktív / Írásbeli vizsgatevékenység esetén a feladat értékelése után a vizsgázónak joga van 
megtekinteni és észrevételezni a javítást. A betekintés időpontjáról a vizsgaszervezési feladatokat 
ellátó munkatárs e-mail-ben értesítést küld. 

A betekintés előtt a vizsga jegyzője tájékoztatást nyújt a betekintés feltételeiről és szabályairól. 

A vizsgázó észrevételt kizárólag a meglévő értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy 
az értékelés számszaki hibája esetében tehet.  
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A betekintés során a jelentkező értékelésre vonatkozó észrevételét a vizsgabizottság értékelési 
tagja köteles első körben, saját hatáskörben megvizsgálni.  

 Amennyiben az észrevételt jogosnak nyilvánítja, úgy az értékelést saját hatáskörben, 
dokumentáltan javítja.  

 Amennyiben az észrevételt követő önellenőrzés eredményeként sem azonosít hibát, úgy 
a vizsgaközpont dönthet az önellenőrzés eredményének elfogadásáról vagy független 
szakértő felkéréséről véleményezésre.  

A végleges minősítésről a KTI Vizsgaközpont dönt. 

A betekintési joggal élők nevét és észrevételeit a jegyző rögzíti a vizsgajegyzőkönyv vonatkozó 
mellékletében. A dokumentumot az érintett vizsgázók aláírják. 

8.4 Szakmai vizsgán előforduló vizsgatevékenységek lebonyolítása 

A szakmai vizsga a vonatkozó szakma KKK előírásai alapján kerül megszervezésre. 

8.4.1 Interaktív vizsgatevékenység 

Az interaktív vizsgatevékenység számítógép alkalmazását igénylő központi 
vizsgatevékenységet jelent.  

Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről 
a szakképzésért felelős miniszter - a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével - 
a vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és az útmutató a szakképzésért felelős miniszter által 
történő visszavonásig használható fel. A vizsga során a feladat és az útmutató alapján a 
számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell megoldani. 

Az interaktív vizsgatevékenységet csak akkor lehet megkezdeni, ha az ahhoz szükséges 
feltételekről a vizsgabizottság meggyőződött (elegendő mennyiségű számítógép, a technikai 
feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy).  

A vizsgateremben a vizsgázókon és a vizsgabizottsági tagon, a vizsga jegyzőjén, a technikai 
feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyen, valamint a felügyelőn kívül más személy 
nem tartózkodhat. Ez alól kivételt képezhet a technikai feltételek folyamatos biztosításáért 
felelős személy, amennyiben a KTI Vizsgaközpont írásos engedélyével rendelkezik. 

A vizsgatevékenység megkezdése előtt  

 A vizsgateremben a vizsgaközpont által megbízott teremfelügyelő ülésrendet készít és 
tájékoztatást ad az interaktív vizsgatevékenység szabályairól, a használható 
segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanság következményeiről és 
gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról. 

 A vizsgafelügyelő ellenőrzi a jelenlévők személyazonosságát és felszerelését, és:  
o amennyiben a jelentkező személyazonosságát nem tudja hitelt érdemlő módon 

bizonyítani például a fényképes hivatalos okirat hiánya mellett tanúk sem 
nyilatkoznak a személyazonosságról, úgy a vizsgára jelentkező vizsgára nem 
bocsátható. 

o amennyiben a vizsgához szükséges felszerelés nem áll rendelkezésre és az a 
helyszínen nem is pótolható, úgy a vizsgára jelentkező nem kezdheti meg a 
vizsgát. 

 Az észlelt problémákat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

A vizsgatevékenység elvégzése során 

 A vizsgázó csak a számítógépen dolgozhat kivéve, ha erről az interaktív vizsga 
készítője másképpen rendelkezik. 

 A vizsgázó az interaktív vizsgatevékenység megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, 
segítséget nem kérhet, és nem kaphat. 

 Az interaktív vizsgatevékenység megoldására rendelkezésre álló időtartamba nem 
számítható be a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 
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 Az elkészült vizsgafeladatokat a vizsgázók az erre létrehozott elektronikus felületen 
oldják meg és mentik el.  

 A vizsgafeladat befejezésének időpontját a vizsgafelügyelő az ülésrendbe a vizsgázó 
neve mellé rögzíti.  

 Ha a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől. A 
vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét be kell írni az ülésrendet tartalmazó 
jegyzőkönyvbe.  

 Amennyiben a rendszer lehetővé teszi, úgy a távozás vagy a feladatmegoldás 
felfüggesztésének ténye a rendszeren belül is rögzítésre kerül.  

 A vizsgázó távozása és visszaérkezése között eltelt idő beszámít a vizsgatevékenység 
megoldására rendelkezésre álló időtartamba. 

 A vizsgázók közül egyidejűleg csak egy ember mehet ki a teremből, ahol a 
folyosófelügyelő gondoskodik arról, hogy a vizsgázó senkivel ne kerülhessen 
kapcsolatba. 

A vizsgatevékenység befejezése után 

 Amennyiben az interaktív vizsgarésznek van olyan feladata, amely nem rendszerszintű, 
központi, programozott javítású, úgy a vizsgabizottság értékelést végző tagja végzi a 
feladatrész javítását a megadott útmutató alapján.  

 Rendszerszintű, központi, programozott javítás esetén az értékelő bizottsági tag a 
feladatok és az értékelési útmutató ismeretében teszi meg értékelési javaslatát. A 
javasolt eredményeket a jegyző rögzíti. 

 Az értékelt interaktív vizsgadolgozatba való betekintés időpontjára és módjára 
vonatkozóan a vizsgaközpont követi az államigazgatási szerv utasításait. Amennyiben 
a vizsgaközpontnak szerepe van a vizsgadolgozat megtekintésének biztosításában, 
úgy annak módjáról és időpontjáról a vizsgázókat tájékoztatja. 

 A vizsgaközpont minden az interaktív vizsgafeladattal, értékelési útmutatóval, 
értékeléssel kapcsolatos észrevételt, panaszt továbbít az érintett szakképzési 
államigazgatási szervnek és a továbbiakban útmutatásai szerint jár el. 

 Az interaktív vizsgatevékenység eredménye utólag nem módosítható formában kerül 
tárolásra. 

8.4.2 Projektfeladat (gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenység) 

A projektfeladat az akkreditált vizsgaközpont által - a KKK-ra tekintettel - a vizsgázó gyakorlati 
felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott vizsgatevékenység, amelyet a 
szakmai vizsgára vagy a szakmai vizsgán kell elkészíteni és szóban az adott szakma 
folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is kiterjedően megvédeni.  

Projektfeladatként - a KKK-nak megfelelően - gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű 
vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése 
határozható meg. 

A projektfeladat végrehajtásához a KKK-ban meghatározott időtartam áll a vizsgázó 
rendelkezésére. 

A projektfeladatot a vizsgázó a KTI Vizsgaközpont által a projektfeladathoz kapcsolódóan 
meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. 

A vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítása és a baleseti kockázat minimalizálása 
érdekében az akkreditált vizsgaközpont vizsgacsoportonként legalább egy, a szakirányú 
oktatás folytatásához szükséges szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező 
személyt biztosít, aki a szakmai vizsgához szükséges technikai feltételek folyamatos 
biztosításáért felel, közreműködik az esetlegesen felmerült technikai problémák elhárításában, 
továbbá gondoskodik a balesetmentes munkavégzésről. 

Nem számítható be a vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a 
vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 
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Ha a projektfeladat végrehajtása során balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy 
más rendkívüli ok merül fel, azt a vizsgafelügyelő haladéktalanul jelzi a vizsgaközpont 
vezetőjének, amely a szakmai vizsga során elkészítendő projektfeladatot megváltoztathatja. A 
változtatásról szóló döntést az ok megadásával és indoklással rögzíteni kell a 
vizsgajegyzőkönyvben. 

A vizsgatevékenység megkezdése előtt 

 A vizsgafelügyelő tájékoztatja a vizsgázókat az adott vizsgatevékenység 
lebonyolításának rendjéről és a projektfeladat elkészítésével és megvédésével 
kapcsolatos tudnivalókról, továbbá a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre 
vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról (szükség szerint 
bevonva a technikai feltételek biztosításáért felelős személyt). Ennek tényét rögzítő 
dokumentum a Vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi, melyet a vizsgázó a tájékoztató 
után aláírásával lát el.  

 A vizsgafelügyelő ellenőrzi a jelenlévők személyazonosságát, felszerelését, és 
o amennyiben a személyazonosság igazolása hitelt érdemlő módon nem történik 

meg, úgy a jelentkező vizsgára nem bocsátható. 
o amennyiben a felszerelés nem áll rendelkezésre és az a helyszínen nem is 

pótolható, úgy a vizsgára jelentkező szintén nem kezdheti meg a vizsgát. 

 Az észlelt nem megfelelőséget a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. 

 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 vizsgatevékenység elvégzése során 

 A projektfeladatot a vizsgázó a vizsgaközpont által a projektfeladathoz kapcsolódóan 
meghatározott segédanyagok használatával végzi.  

 A vizsgatevékenység megkezdése után a vizsgatevékenységgel kapcsolatos további 
útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható. 

 Amennyiben a követelmények a projektfeladatok keretein belül szóbeli, előre 
meghatározott szakmai kifejtő részfeladatot írnak elő és a vizsgázó az első 
megadott/feltett kérdést nem tudja vagy nem kívánja megválaszolni, jogosult egy újabb  
kérdésre. Ebben az esetben az erre a vizsgarészre meghatározott maximális pontszám 
felét kaphatja meg. 

 Ha a vizsgázó a szakmai vizsgán elkészítendő projektfeladatot befejezte, azt közli a 
vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az 
elkészült projektfeladatot átveszi. 

 A mérést végző bizottsági tag ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit és 
rögzíti annak eredményeit. 

 Minden, a vizsgával kapcsolatos balesetet, káreseményt a vizsgabizottságnak a 
vizsgaközpont vezetőjének haladéktalanul jelenteni és részletesen, a kivizsgáláshoz 
szükséges mértékig dokumentálnia kell. 

 

 

A vizsgatevékenység befejezése után 

  Az elkészült projektfeladatról - a személyiségi jogok sérelme nélkül - annak 
azonosítására alkalmas dokumentációt, így különösen fényképet, videófelvételt vagy 
részletes leírást kell készíteni, és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A 
projektfeladat eredményével az akkreditált vizsgaközpont rendelkezik. 

 A mérést végző bizottsági tagtól kapott adatok és információk alapján az értékelést 
végző bizottsági tag feladata elvégezni az értékelést. 

 A projektfeladatot pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell 
értékelni. Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító 
adatait, a szakma megnevezését, a projektfeladat tárgyát, a végzett munka értékelését 
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és a javasolt érdemjegyet. Az értékelést a vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó 
tagja írja alá. A javasolt eredményeket a jegyző rögzíti. 

8.5 Képesítő vizsgán előforduló vizsgatevékenységek lebonyolítása 

A képesítő vizsga a vonatkozó szakképesítés PK-ja alapján kerül megszervezésre. 

8.5.1 Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység során a tudás felmérése a KTI Vizsgaközpont által kidolgozott és 
biztosított feladatlapon történik. 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgán – a vizsgázókon felül – a lebonyolítási rendben rögzített személyek vehetnek 
részt. 

Írásbeli vizsgatevékenységként a vizsgaközpont által meghatározott, a szakképesítés PK-ja 
alapján elkészített feladatsor használandó. Amennyiben az írásbeli feladat interaktív 
vizsgatevékenységet ír elő, úgy a képesítő vizsga esetében a szakmai vizsgánál leírtak 
érvényesülnek. 

A PK által meghatározott segédeszközökről a vizsgaközpont, az egyéb, a vizsga során használt 
egyszerűbb segédeszközökről (pl.: számológép), íróeszközökről a vizsgázók gondoskodnak.  

Az írásbeli vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről 
kell gondoskodni. A folyósón felügyelő gondoskodik arról, hogy a vizsgaterembe illetéktelen ne 
lépjen be, valamint arról is, hogy ha a vizsgázó a termet elhagyja, ne kerülhessen kapcsolatba 
senkivel, illetve megakadályozza, hogy meg nem engedett segédeszközt vegyen igénybe. 

A vizsgatevékenység megkezdése előtt 

 A vizsgaszervező a KTI Vizsgaközpont által lezárt borítékban kiadott feladatlapokat az 
azok csomagolásán feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz 
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.  

 Az írásbeli vizsgán a vizsgázók ülésrend szerint helyezkednek el. A vizsgateremben az 
ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók 
egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. 

 A vizsgafelügyelő ellenőrzi a jelenlévők személyazonosságát, felszerelését és 

amennyiben a személyazonosság igazolása hitelt érdemlő módon nem történik meg, 

úgy a jelentkező vizsgára nem bocsátható. 

 Az esetlegesen észlelt nem megfelelőséget a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. 

 A vizsgafelügyelő tájékoztatja a vizsgázókat az adott vizsgatevékenység 
lebonyolításának rendjéről és az írásbeli vizsgafeladat elkészítésével kapcsolatos 
tudnivalókról, szabályokról (rendelkezésre álló idő, használható segédeszköz, vizsga 
felfüggesztését magával vonó tevékenység, stb…). 

 A zárt, biztonságos csomagolásban megküldött nyomtatott feladatlapok kibontása a 
csomagon megjelölt időpontban az írásbeli vizsgatevékenység zavartalan 
lebonyolítását felügyelő, illetve a lebonyolítási rendben megjelölt vizsgabizottsági tag 
előtt történik.  

 A felbontás, megnyitás időpontját, a csomag sértetlenségének, sérült, felbontott vagy 
megnyitott állapotának tényét és a jelenlévők nevét a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni 
kell.  

 Ha a vizsgázó késve érkezik, addig az időpontig lehet beengedni a vizsgaterembe, 
amíg a felügyelő vagy a jelen lévő vizsgabizottsági tag a vizsga kezdésére engedélyt 
nem ad. Egyedi elbírálásra a szakmai vizsgán jelenlévő vizsgabizottsági tagnak van 
lehetősége. 

A vizsgatevékenység elvégzése során 

 A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 
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 A vizsgázó a feladat kidolgozásához csak kék színű tollat használhat. A kiadott 
feladatlapot a vizsgázó nem szedheti szét lapokra, annak kidolgozáskor összekapcsolt 
formában egyben kell maradnia. 

 A feladatlapok kiosztására és az elkészült vizsgafeladat(részek) összegyűjtésére 
fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot. 

 Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaközpont bélyegzőjével ellátott lapon, 
feladatlapokon, tétellapokon, pótlapokon lehet dolgozni.  

 Pótlap használata esetén a vizsgázónak a bélyegzővel ellátott lap első oldalán fel kell 
tüntetni a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, 
továbbá a vizsga napjának a dátumát.  

 Ha a vizsgázó a vizsgafeladat kidolgozásához több pótlapot használ fel, a nevét 
valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal kell ellátnia. 

 Ha az írásbeli vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, 
engedélyt kér a felügyelőtől, és egyidejűleg részére átadja a dolgozatát.  

 A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni a dolgozatra, és be 
kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe.  

 A vizsgázó távozása és visszaérkezése között eltelt idő beszámít a vizsgafeladat 
megoldására rendelkezésre álló időtartamba. A vizsgázó a vizsgatermet csak rövid 
időre hagyhatja el (max. 5 perc), egyedi elbírálásra a vizsgabizottság jelenlévő tagjának 
van lehetősége. 

 Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 
idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

A vizsgatevékenység befejezése után 

 Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő 
letelt, a feladatlapját átadja a felügyelőnek, aki közvetlenül az átvételt követően ráírja a 
beadás időpontját és ellátja azt a kézjegyével.  

 A felügyelő a feladatlapon üresen hagyott helyeket és oldalakat – az utólagos 
kiegészítések lehetőségének kiküszöbölése érdekében – a vizsgázó által használttól 
eltérő színű tollal (javasolható a zöld), áthúzással érvényteleníti. 

 Az írásbeli vizsgafeladat megoldását a KTI Vizsgaközpont által kiadott javítási-
értékelési útmutató alapján kell értékelni. 

 Az írásbeli vizsgatevékenységből származó megoldott feladatokat a vizsgabizottság 
mérést végző tagja előértékeli (értékelőlapot tölt ki), az értékelési feladatokat ellátó 
tagja az előértékelést ellenőrizve, szükség esetén azt felülbírálva elvégzi a végleges 
értékelést (értékelő lapot tölt ki). Az értékelési feladatokat ellátó tag értékelését 
követően a vizsgafeladatokat az értékelési folyamat eredményét bemutató 
dokumentációval együtt, aláírva továbbítja a jegyzőnek, aki gondoskodik a megfelelő 
értékelési adatok rögzítéséről. 

 Ha a feladatlapokat javító 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 a vizsgabizottságot. 

 A vizsgaközpont minden esetben biztosítja, hogy a vizsgázó az értékelt írásbeli 
dolgozatát a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben 
megtekinthesse, melynek dokumentuma a Betekintési nyilatkozat, ami a 
Vizsgajegyzőkönyv melléklete.  

8.5.2 Projektfeladat (gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenység) 

A projektfeladat az akkreditált vizsgaközpont által - a PK-re tekintettel - a vizsgázó gyakorlati 
felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott vizsgatevékenység, amelyet a 
szakmai vizsgára vagy a szakmai vizsgán kell elkészíteni és szóban az adott szakma 
folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is kiterjedően megvédeni.  

Projektfeladatként - a PK-nak megfelelően - gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű 
vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése 
határozható meg. 
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A projektfeladatot a vizsgázó az akkreditált vizsgaközpont által a projektfeladathoz 
kapcsolódóan meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. 

A vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítása és a baleseti kockázat minimalizálása 
érdekében az akkreditált vizsgaközpont vizsgacsoportonként legalább egy, a szakirányú 
oktatás folytatásához szükséges szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező 
személyt biztosít, aki a szakmai vizsgához szükséges technikai feltételek folyamatos 
biztosításáért felel, közreműködik az esetlegesen felmerült technikai problémák elhárításában, 
továbbá gondoskodik a balesetmentes munkavégzésről. 

A projektfeladat végrehajtásához a PK-ban meghatározott időtartam áll a vizsgázó 
rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgatevékenység ismertetésének ideje nem számít bele. A 
projektfeladat végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására 
vonatkozóan a gyakorlati vizsgatevékenység leírása tartalmazhat rendelkezéseket.  

Nem számítható be a vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a 
vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

Ha a projektfeladat végrehajtása során balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy 
más rendkívüli ok merül fel, azt a vizsgafelügyelő haladéktalanul jelzi a vizsgaközpontnak, 
amely a képesítő vizsga során elkészítendő projektfeladatot megváltoztathatja. A változtatásról 
szóló döntést az ok megadásával és indoklással rögzíteni kell a vizsgajegyzőkönyvben. 

A vizsgatevékenység megkezdése előtt 

 A vizsgafelügyelő ellenőrzi a jelenlévők személyazonosságát, felszerelését és:. 
o amennyiben a személyazonosság igazolása hitelt érdemlő módon nem történik 

meg, úgy a jelentkező vizsgára nem bocsátható. 
o amennyiben a felszerelés nem áll rendelkezésre és az a helyszínen nem is 

pótolható, úgy a vizsgára jelentkező szintén nem kezdheti meg a vizsgát. 

 Az észlelt nem megfelelőséget a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 A vizsgafelügyelő tájékoztatja a vizsgázót 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 
(szükség szerint bevonva a technikai feltételek biztosításáért felelős személyt). Ennek 
tényét rögzítő dokumentum a Vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi, melyet a vizsgázó 
a tájékoztató után aláírásával lát el.  

 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 vizsgatevékenység elvégzése során 

 A projektfeladatot a vizsgázó a vizsgaközpont által a projektfeladathoz kapcsolódóan 
meghatározott segédanyagok használatával végzi.  

 A vizsgatevékenység megkezdése után a vizsgatevékenységgel kapcsolatos további 
útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható. 

 Ha a vizsgázó a képesítő vizsgán elkészítendő projektfeladatot befejezte, azt közli a 
vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, az 
elkészült projektfeladatot átveszi. 

 A mérést végző bizottsági tag ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit és 
rögzíti annak eredményeit. 

 Minden, a vizsgával kapcsolatos balesetet, káreseményt a vizsgabizottságnak a 
vizsgaközpont vezetőjének haladéktalanul jelenteni és részletesen, a kivizsgáláshoz 
szükséges mértékig dokumentálnia kell.  

 A mérést végző bizottsági tagtól kapott adatok és információk alapján az értékelést 
végző bizottsági tag feladata elvégezni az értékelést. 

 A projektfeladatot pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell 
értékelni. Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító 
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adatait, a szakma megnevezését, a projektfeladat tárgyát, a végzett munka értékelését 
és a javasolt érdemjegyet. Az értékelést a vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó 
tagja írja alá. A javasolt eredményeket a jegyző rögzíti. 
 

A vizsgatevékenység befejezése után 

  Az elkészült projektfeladatról - a személyiségi jogok sérelme nélkül - annak 
azonosítására alkalmas dokumentációt, így különösen fényképet, videófelvételt vagy 
részletes leírást kell készíteni, és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A 
projektfeladat eredményével az akkreditált vizsgaközpont rendelkezik. 

 

9 A vizsga felfüggesztése 

A vizsgatevékenységek megkezdése előtti tájékoztatás a vizsgázók részére, minden esetben 
kötelezően kitér a szabálytalanságok következményeire, így a szabályokat a vizsgázók megismerik. 

A vizsgafelügyelő felfüggeszti az érintett vizsgatevékenység végrehajtását, ha a vizsga 
lebonyolításának jogszerű feltételei nem biztosítottak, és erről haladéktalanul értesíti a KTI 
Vizsgaközpontot.  

A felfüggesztés tényét és indokát a jegyző a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.  

Ha a jogszerű állapot nem állítható helyre oly módon, hogy a vizsga folytatására még az adott napon 
sor kerülhessen, a KTI Vizsgaközpont vezetője intézkedik a vizsga folytatásának menetéről. 

9.1 Interaktív / írásbeli vizsgatevékenység során 

Ha a felügyelő az interaktív / írásbeli vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, 
felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, az ülésrendben írásban rögzíti ennek tényét, továbbá 
a felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét.  

A szabálytalansággal kapcsolatban a vizsgatevékenységet, vizsgázókat meg nem zavarva, 
célszerűen a vizsgatevékenység befejeztével külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek 
tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság 
tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelő nyilatkozatát, továbbá 
azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a 
szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet a felügyelő, a vizsgázó és a vizsgafelügyelő 
írja alá. 

A vizsgázó észrevételét - kérelmére - a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

A felügyelő az interaktív / írásbeli vizsgatevékenység befejezését követően haladéktalanul jelzi a 
szabálytalanságot a KTI Vizsgaközpont vezetőjének, aki kivizsgálja az esetet és döntést hoz a 
vizsgázó esetén a vizsga további folytathatóságáról.  

9.2 Projektfeladat megoldása során 

Amennyiben a vizsgabizottság a projekt vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, 
felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés 
pontos idejét. A szabálytalanságot az interaktív vizsgatevékenységnél leírt módon jegyzőkönyvezi. 
Ezt követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. Vizsgafelügyelő a 
vizsgatevékenység befejezését követően haladéktalanul jelzi a szabálytalanságot a 
vizsgaközpontnak. A jegyzőkönyv felvételével a felügyelő eleget tesz hivatalos tájékoztatási 
kötelezettségének. A vizsgaközpont kivizsgálja a szabálytalanságot és a vizsgabizottság javaslatát 
is figyelembe véve dönt az érintett szakmai vizsga értékelhetőségéről, értékeléséről. 
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10  A szakmai / képesítő vizsga értékelése 

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. 

A szakmai vizsga minősítését az egyes vizsgatevékenységeknek az adott vizsgakövetelményekben 
meghatározott értékelési súlyaránynak megfelelően kell kiszámítani. A minősítés megállapítása során 
a kerekítés általános szabályai szerint kell eljárni. 

Amennyiben a vizsgakövetelmény (KKK / PK) másképpen nem rendelkezik, a vizsga sikertelen, ha 
bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Ebben az esetben a vizsgázó nem kaphat 
bizonyítványt, hanem a sikertelen vizsgatevékenységből a vizsgabizottság javító vizsgára utasítja.  

Sikertelen vizsgatevékenység esetén a szakmai / képesítő vizsgán elért eredményéről a vizsgázó 
vizsgatörzslap-kivonatot kap, melynek bemutatása feltétele a következő vizsgára történő 
jelentkezésének.  

Amennyiben a vizsgázó minden vizsgatevékenysége sikeres, szakmai vizsga esetén szakmai 
bizonyítványt, képesítő vizsga esetén képesítő bizonyítványt kap. 

A vizsga eredményét az akkreditált vizsgaközpont vezetője hagyja jóvá.  

A vizsgaeredmények kihirdetése az utolsó vizsgatevékenységet követő öt napon belül történik meg. 

10.1 Javító vizsga 

Javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki 

a) sikertelen szakmai / képesítő vizsgát tett, vagy 
b) a szakmai / képesítő vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, illetve azt 

megszakította, vagy 
c) szabálytalanság miatt a szakmai / képesítő vizsga folytatásától eltiltásra került. 

Ha a vizsgakövetelmények másként nem rendelkeznek, sikertelen vizsga esetén csak az 
elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni.  

A b) és c) pontban meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni. 

A javítóvizsga a vizsgakövetelmények megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő egy 
évig a képzés megkezdésekor hatályos vizsgakövetelmények szerint tehető le vagy ismételhető 
meg. 

10.2 Pótló vizsga 

Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni 
nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet. 

A pótlóvizsga a vizsgakövetelmények megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a 
képzés megkezdésekor hatályos vizsgakövetelmények szerint tehető le. 

A vizsgázó a pótlóvizsgát még ugyanabban a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a vizsga letételét 
gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak. 

 

11 Összeférhetetlenséget, pártatlanságot érintő intézkedések, bejelentések 

A KTI Vizsgaközpont saját munkavállalóját nem vizsgáztathatja. Nem minősül vizsgáztatásnak az a 
képzést lezáró tudásmérés, mely képzéseket a vizsgaközpont saját belső működésével, 
működtetésével, az irányítási rendszer, belső szabályzatok, a vizsgáztatási előírások, belső audit 
eljárások ismeretére irányulóan végez.  

A KTI Vizsgaközpont a személyzet kiválasztása során gondoskodik arról, hogy minden objektív 
összeférhetetlenség, elfogultság a vizsgabizottság tagjai és a vizsgázók között elkerülhető legyen. 
Ennek érdekében a törvényi előírásoknak is megfelelve a szakmai / képesítő vizsgán a vizsgafelügyelő 
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és a vizsgabizottság egyetlen tagja sem lehet az, aki a vizsgázó szakmai felkészítésében részt vett, 
illetve az, aki a vizsgázó Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozója. 

11.1 A vizsga megkezdése előtt 

Az összeférhetetlenség, elfogultság elkerülésére a vizsgabizottság személyzetének kijelölését 
megelőzően a vizsgabizottsági tagok megismerik a jelentkezők által feltüntetett összes képzési 
időpontot és képzőintézményt, így kiszűrhetővé válik az esetleges oktató-résztvevő kapcsolódási 
pontok. A kockázatelemzés értékelését a minőségirányítási vezető az értékelőlapon dokumentálja. 

A pártatlanság iránti elkötelezettséget és az összeférhetetlenség tényét a megbízólevél 
elfogadásával a vizsgabizottsági tagok elfogadják. 

A vizsga lebonyolításában közreműködő személyek megbízólevelük elfogadásával nyilatkoznak, 
hogy munkájuk során pártatlanul járnak el és nem tesznek különbséget az egyes vizsgázók között. 
Munkájukat minden vizsgázó esetén azonos szakmai színvonalon látják el. 

11.2 A vizsga lebonyolítása során 

Abban az esetben, ha a vizsga megkezdésekor derül ki, hogy olyan kapcsolatban áll a 
vizsgabizottság tagja valamely vizsgázóval, illetve olyan ismert potenciális érdekellentét áll fenn, 
ami elviekben befolyásolhatja az objektív ítéletalkotást, azt haladéktalanul jelenteni kell a 
vizsgaközpontnak, annak érdekében, hogy a potenciális veszély kontrollálható legyen és az 
objektív vizsgáztatás ne legyen megkérdőjelezhető. 

Ebben az esetben a Vizsgaközpont az alábbi eljárást követi: 

 Jegyzőkönyvbe veszi a bejelentést. 

 A Vizsgaközpont vezetője kivizsgálja az ügyet és dönt a vizsga folytathatóságáról. 
 

12 A vizsga érvénytelenítése 

Az előre nem látható kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály (vis maior) esetén meghiúsuló 
vizsga esetén a KTI Vizsgaközpont vezetője a vizsgát érvénytelenítheti.  

Az érvénytelenített vizsga pótlására a KTI Vizsgaközpont új időpontot tűz ki, amelyről az érintetteket 
értesíti. 
 

13 A vizsga iratai 

A KTI Vizsgaközpont által használt nyomtatványok: 

 a szakmai bizonyítvány és a képesítő bizonyítvány, 

 a vizsgatörzslap, 

 a vizsga jegyzőkönyv. 

A nyomtatvány lehet: 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú 
nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 elektronikus irat, 

 elektronikus úton előállított és hitelesített papíralapú nyomtatvány. 

A nem elektronikus iratként előállított nyomtatványt körbélyegzővel kell hitelesíteni.  

13.1 Vizsgajegyzőkönyv 

A szakmai / képesítő vizsgáról vizsgajegyzőkönyv készül, amely időrendben tartalmazza az adott 
vizsga összes eseményét. 
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 A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza: 

● a vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjainak, a szakmai vizsga jegyzőjének 
és az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének családi és utónevét, valamint a szakmai / 
képesítő vizsgával összefüggő szerepkörét, 

● annak a vizsgázónak a családi és utónevét, aki 
o szabálytalanság miatt a szakmai / képesítő vizsga folytatásától eltiltásra került, 
o a szakmai / képesítő vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta 

befejezni, megjelölve azt a vizsgatevékenységet, amelyből pótlóvizsgát kell tennie, 
o a szakmai / képesítő vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt 

megszakította, 
o valamely vizsgatevékenység eredményét országos szakmai tanulmányi versenyen, 

WorldSkills vagy EuroSkills versenyen elért eredménye alapján kapta, 
o a szakmai / képesítő vizsga valamely vizsgatevékenysége alól mentesítésre került, 

valamint a felmentés okát és az alapul szolgáló dokumentumokat, 

● a vizsgafelügyelő vizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelését. 

A szakmai / képesítő vizsga utolsó vizsgatevékenységét követően a vizsgajegyzőkönyvet le kell 
zárni.  

A szakmai / képesítő vizsga jegyzőkönyvét és valamennyi mellékletét a szakmai vizsga jegyzője, a 
vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagjai írják alá. 

13.1.1 A vizsgajegyzőkönyv kötelező mellékletei 

1. Lebonyolítási rend  

A lebonyolítási rendben meg kell határozni: 

 a vizsgaprogramot, amely tartalmazza a projektfeladat adott vizsgacsoport 
általi végrehajtásának várható időtartamát, időpontját, helyszínét, 

 a vizsgacsoportra vonatkozóan azokat az adott vizsgára vonatkozó 
szabályokat, amelyek meghatározzák a mérési, ellenőrzési és értékelési 
felelősséget, 

 a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy részvételére 
vonatkozó szabályokat, valamint 

 a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve 
kialakított minden olyan további rendelkezést, amely a vizsgázó, a 
vizsgabizottság és az akkreditált vizsgaközpont számára egyértelművé 
teszi a vizsga lebonyolításának körülményeit. 

2. Nyilatkozat szakmai / képesítő vizsga személyi, tárgyi feltételeinek 
megfelelőségéről 

3. Ülésrend 

4. Nyilatkozat a szakmai / képesítő vizsgán a munkavédelmi, tűzvédelmi és 
egészségvédelmi előírásokról 

5. Nyilatkozat interaktív / írásbeli vizsgafeladatrész értékelésének megtekintéséről 

 

13.1.2 Vizsgajegyzőkönyvhöz csatolandó egyéb dokumentumok: 

 Vizsgatevékenységekhez kapcsolódó értékelő lapok 

 Vizsgadolgozatok, Javítási / értékelési útmutatók 

 Felmentési kérelmek és azokhoz kapcsolódó alátátamasztó dokumentumok, 
határozatok 

 Vizsgajegyzőkönyv vizsgán történt rendkívüli eseményről 

 Hiányzást igazoló dokumentumok 

 Vizsgaösszesítő ív 

 Egyéb, a vizsga lebonyolítása kapcsán felmerülő dokumentumok 
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13.2 Vizsgatörzslap 

I. Szakmai vizsga esetén 

Az akkreditált vizsgaközpont a vizsgázóról az elektronikus vizsgarendszerben az oktatási 
nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1/A. melléklet IV. rész 2. 
pontjában meghatározott adatokat tartalmazó vizsgatörzslapot állít ki. 

A vizsga adatainak a törzslap külíven és belíveken történő rögzítése elektronikus úton történik, amit 
a vizsga jegyzője készít elő a vizsga megkezdése előtt. A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, 
igazolások alapján kell bejegyezni. A vizsgaeredmények kialakítását követően a törzslapon az 
egyes vizsgafeladatok eredményeit külön-külön kell rögzíteni, továbbá a vizsgatörzslapra rá kell 
vezetni a vizsgázóra vonatkozó határozatokat és záradékokat. 

A vizsgatörzslap külíve tartalmazza:  

 a szakmai vizsga 
o azonosító számát, 
o helyszínét, 
o időpontját és 
o nyelvét, 

 az akkreditált vizsgaközpont 
o nyilvántartási számát, 
o megnevezését, 
o címét és - ha az akkreditált vizsgaközpont szakképző intézmény - OM azonosítóját, 

 a szakmai vizsgán megszerezhető szakma szakmajegyzék szerinti azonosító számát és 
megnevezését, 

 a vizsgázók számát, valamint a kezdő és a befejező törzslapszámot, 

 a vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjainak, a szakmai vizsga jegyzőjének 
és az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének 
o családi és utónevét és 
o a szakmai vizsga lebonyolításában betöltött szerepét, továbbá 

tájékoztatást arról, hogy 

 a vizsgatörzslap az elektronikus vizsgarendszerből került kinyomtatásra, 

 a vizsgatörzslap a vizsgázónak az akkreditált vizsgaközpont által rögzített adatait és 
eredményeit tartalmazza, valamint 

 a vizsgatörzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését követően nem 
módosíthatók. 
 

A vizsgatörzslap belíve tartalmazza 

 a vizsgatörzslap számát, 

 a vizsgázó természetes személyazonosító adatait és oktatási azonosító számát, 

 az akkreditált vizsgaközpont megnevezését, címét és - ha az akkreditált vizsgaközpont 
szakképző intézmény - OM azonosítóját, 

 a szakma 
o szakmajegyzék szerinti azonosító számát és megnevezését, 
o Európai Képesítési Keretrendszer, Magyar Képesítési Keretrendszer és Digitális 

Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó 
megjelölését,  

o a vizsgatevékenységek megnevezését, jellegét, értékelési súlyarányát és az elért 
eredményt százalékkal és érdemjeggyel kifejezve, 

o a vizsgázó szakmai vizsgán elért eredményét százalékkal és osztályzattal kifejezve, 
o az akkreditált vizsgaközpont határozatát és a záradékokat, valamint 
o a kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát. 

 

A vizsgatörzslapra az adatokat eredeti okiratok alapján kell bejegyezni. 
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A szakmai vizsga megkezdése előtt a szakmai vizsga jegyzője az elektronikus vizsgarendszerben 
előkészíti a vizsgatörzslapot. 

A vizsgaeredmények kialakítását követően a vizsgatörzslapon az egyes vizsgatevékenységek 
eredményeit külön-külön kell rögzíteni. A vizsgatörzslapra rá kell vezetni továbbá a vizsgázóra 
vonatkozó határozatokat és záradékot. 

A szakmai vizsgát követően a vizsgatörzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni, amelyeket a külív 
első oldalán a szakmai vizsga jegyzője és az akkreditált vizsgaközpont vezetője aláírásával 
hitelesít. Az aláírások alatt a nevet és a szakmai vizsga lebonyolításában betöltött szerepet 
olvashatóan fel kell tüntetni. Aláírás-bélyegző használata nem megengedett. 

A vizsgatörzslap külívét és belíveit szakmánként és szakmai vizsgánként szalaggal átfűzve, 
körcímkével ellátva le kell zárni és az akkreditált vizsgaközpont körbélyegzőjével a külív hátlapján 
hitelesíteni kell oly módon, hogy a bélyegzőlenyomat érintse a vizsgatörzslapot és a körcímkét is. 

A vizsgatörzslappal egyező tartalmú vizsgatörzslap-kivonatot kérésre, sikertelen szakmai vizsga 
esetén kérés nélkül ki kell adni a vizsgázónak a szakmai vizsga lezárását követő harminc napon 
belül. A vizsgatörzslap-kivonat az elektronikus vizsgarendszerből nyomtatható, amelyet az 
akkreditált vizsgaközpont vezetője ír alá. 

A vizsgatörzslap egy kinyomtatott példányát az akkreditált vizsgaközpont a szakmai vizsga 
befejezését követő húsz napon belül küldi meg a szakképzési államigazgatási szervnek. Az 
elektronikus vizsgatörzslapot a kinyomtatott példány megküldését és az abban szereplő adatokkal 
történő összevetést követően le kell zárni. 

A vizsgatörzslap egy kinyomtatott példányát az akkreditált vizsgaközpont irattárában, másik 
példányát a szakképzési államigazgatási szerv irattárában kell elhelyezni. A vizsgatörzslap nem 
selejtezhető, folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a tárgyév végén bekötve kell irattárazni. 

II. Képesítő vizsga esetén 

Az akkreditált vizsgaközpont a vizsgázóról az elektronikus vizsgarendszerben az Onytv. 1/A. 
melléklet IV. rész 3. pontjában meghatározott adatokat tartalmazó vizsgatörzslapot állít ki. 

A vizsgatörzslap külíve tartalmazza:  

 a képesítő vizsga 
o azonosító számát, 
o helyszínét, 
o időpontját és 
o nyelvét, 

 az akkreditált vizsgaközpont 
o nyilvántartási számát, Miniszteri határozat alapján 
o megnevezését, 
o címét és  

 a képesítő vizsgán megszerezhető szakképesítés azonosító számát és megnevezését, 

 a vizsgázók számát, valamint a kezdő és a befejező törzslapszámot, 

 a vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjainak, a szakmai vizsga jegyzőjének 
és az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének 
o családi és utónevét és 
o a szakmai vizsga lebonyolításában betöltött szerepét, továbbá 

tájékoztatást arról, hogy 

 a vizsgatörzslap a vizsgázónak az akkreditált vizsgaközpont által rögzített adatait és 
eredményeit tartalmazza, valamint 

 a vizsgatörzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését követően nem 
módosíthatók. 

A vizsgatörzslap belíve tartalmazza 

 a vizsgatörzslap számát, 
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 a vizsgázó természetes személyazonosító adatait és oktatási azonosító számát, 

 az akkreditált vizsgaközpont megnevezését, címét, 

 a szakképesítés 
o azonosító számát és megnevezését, 
o Európai Képesítési Keretrendszer, Magyar Képesítési Keretrendszer és Digitális 

Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó 
megjelölését,  

o a vizsgatevékenységek megnevezését, jellegét, értékelési súlyarányát és az elért 
eredményt százalékkal és érdemjeggyel kifejezve, 

o a vizsgázó képesítő vizsgán elért eredményét százalékkal és osztályzattal kifejezve, 
o az akkreditált vizsgaközpont határozatát és a záradékokat, valamint 
o a kiállított képesítő bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát. 

A vizsgatörzslapra az adatokat eredeti okiratok alapján kell bejegyezni. 

A képesítő vizsga megkezdése előtt a képesítő vizsga jegyzője előkészíti a vizsgatörzslapot. 

A vizsgaeredmények kialakítását követően a vizsgatörzslapon az egyes vizsgatevékenységek 
eredményeit külön-külön kell rögzíteni. A vizsgatörzslapra rá kell vezetni továbbá a vizsgázóra 
vonatkozó határozatokat és záradékot. 

A képesítő vizsgát követően a vizsgatörzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni, amelyeket a külív 
első oldalán a képesítő vizsga jegyzője és az akkreditált vizsgaközpont vezetője aláírásával 
hitelesít. Az aláírások alatt a nevet és a képesítő vizsga lebonyolításában betöltött szerepet 
olvashatóan fel kell tüntetni. Aláírás-bélyegző használata nem megengedett. 

A vizsgatörzslappal egyező tartalmú vizsgatörzslap-kivonatot kérésre, sikertelen szakmai vizsga 
esetén kérés nélkül ki kell adni a vizsgázónak a képesítő vizsga lezárását követő harminc napon 
belül. A vizsgatörzslap-kivonat az elektronikus vizsgarendszerből nyomtatható, amelyet az 
akkreditált vizsgaközpont vezetője ír alá. 

A vizsgatörzslap kinyomtatott példányait az akkreditált vizsgaközpont irattárában kell elhelyezni. A 
vizsgatörzslap nem selejtezhető, folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a tárgyév végén 
bekötve kell irattárazni. 

13.3 Bizonyítvány 

Bizonyítványt az kaphat, aki a KTI Vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő szakmai vagy képesítő 
vizsga minden vizsgatevékenységét sikeresen teljesítette.  

 

A KTI Vizsgaközpont által kiadható bizonyítványok: 

Szakmai bizonyítvány: 

A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú 
végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít. 

 

Képesítő bizonyítvány 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, 
önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 

A szakmai / képesítő bizonyítvány, valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány 
közokirat. 

Csak olyan bizonyítvány használható, amely az aláíráshoz kapcsolódóan Magyarország címerét 
előre nyomott képként tartalmazza. 

A bizonyítványt a vizsga jegyzője a törzslap alapján - a törzslapon szereplő adatokkal egyezően - 
tölti ki, és azt az akkreditált vizsgaközpont vezetője írja alá. 
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13.3.1 Bizonyítványok nyilvántartása 

A kitöltetlen okmányokat zárt helyen úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz csak az akkreditált 
vizsgaközpont vezetője vagy az általa megbízott személy férhessen hozzá. 

Az akkreditált vizsgaközpont 

a) az üres okmányokról, 
b) a kiállított és kiadott oklevelekről és bizonyítványokról, valamint 
c) az elrontott és megsemmisített oklevelekről és bizonyítványokról 

nyilvántartást vezet.  

Az akkreditált vizsgaközpont az üres okmányokat a nyilvántartásból kivezeti, és a szakképzési 
államigazgatási szerv részére átadja. 

13.3.2  Hibás vagy rontott bizonyítványok cseréje 

Az akkreditált vizsgaközpont az elrontott bizonyítványt megsemmisíti. A megsemmisítésről 
selejtezési jegyzőkönyv készül. A kitöltetlen, elveszett okmány érvénytelenítéséről és az 
érvénytelenített okmány személyes adatot nem tartalmazó azonosító adatainak közzétételéről 
a szakképzésért felelős miniszter gondoskodik. 

Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy hibás adat került a bizonyítványba 
bevezetésre, a bizonyítványt ki kell cserélni, a hibás bizonyítványt meg kell semmisíteni, és erről 
az új bizonyítvány kiadását követő harminc napon belül írásban értesíteni kell a szakképzési 
államigazgatási szervet.  

A kiadott új bizonyítvány adatai - a hibás adat kivételével - megegyeznek az eredeti bizonyítvány 
adataival. A csere az érintett számára díjmentes.  

13.3.3 Bizonyítványmásodlat készítése 

Névváltozás esetén az érintett kérelmére, a névváltozást engedélyező okirat alapján, a 
megváltozott nevet a vizsgatörzslapra be kell jegyezni, és az bizonyítványról 
bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni vagy - ha az 
érintett kéri - az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással 
érvényteleníteni kell, és vissza kell adni az érintettnek. 

A bizonyítványmásodlat az eredeti bizonyítvány pótlására szolgáló, a vizsgatörzslap tartalmával 
megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített közokirat. 

A bizonyítványmásodlatnak - a névváltozás kivételével - szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti 
bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A bizonyítványmásodlaton záradék 
formájában fel kell tüntetni a bizonyítványmásodlat kiadásának az okát, továbbá az azt kiállító 
nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal és a kiállító vezetőjének 
aláírásával. 

Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a vizsgatörzslapon fel kell tüntetni a kiadott 
bizonyítványmásodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt 
megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. 

A bizonyítványról másodlatot sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiadni. 

Ha a bizonyítvány eredeti kiállítója nem lelhető fel, a javított bizonyítványt, valamint a 
bizonyítványmásodlatot, a pótbizonyítványt, illetve a bizonyítványmásodlatot a szakképzési 
államigazgatási szerv állítja ki. 

13.3.4 Europass-kiegészítő 

A szakmai bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére a KTI 
Vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén kiállított Europass-kiegészítőt 
ad ki.  

Az Europass-kiegészítőt az akkreditált vizsgaközpont vezetője írja alá. 
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A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a 
vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő 
más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú 
iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont 
részére. 

 

14 Tájékoztatási kötelezettség 

14.1 Nyilvánosság 

KTI Vizsgaközpont ügyfélszolgálatot működtet, ahol a vizsgázók számára elérhető szolgáltatások: 

 információ nyújtása a vizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatban, 

 ügyintézés támogatása, 

 panaszkezelés. 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejéről és elérhetőségéről a honlapján nyújt tájékoztatás. 

Ezen felül a honlapján közzéteszi: 

 vizsganaptár formájában a tervezett szakmai / képesítő vizsgák időpontját, 

 a szakmai / képesítő vizsgák díjszabását, 

 a vizsgaszabályzatot, 

 a jelentkezési lapot. 

14.2 Vizsgázók tájékoztatása a vizsgafolyamat során 

Minden vizsgatevékenység megkezdése előtt a tájékoztatást kapnak a vizsgázók az adott 
vizsgatevékenységgel kapcsolatos szabályokról, a használható és a tiltott segédeszközökről, az 
elkövetett szabálytalanságok következményeiről. 

A szakmai / képesítő vizsga befejezése után a sikertelenül vizsgázók információt kapnak a javító 
vizsgákra történő jelentkezés módjáról és szabályairól. 

14.3 Munkatársak, partnerek tájékoztatása 

KTI Vizsgaközpont az együttműködő partnereket, valamint a munkatársakat folyamatosan 
tájékoztatja a vizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos változásokról. A tájékoztatást a 
vizsgaközpont vezetői által kiadott új és módosított szabályzatok, eljárások, utasítások 
eljuttatásával és közös elérésű helyeken történő tárolásával, valamint belső képzések keretében 
végzik. 

Kommunikációs csatornák: e-mail, telefon, személyes és online megbeszélés  

15 Fellebbezés, jogorvoslat 

A Vizsgázót megillető fellebbezési jog részletes leírását a KTI Vizsgaközpont külön eljárásban rögzíti. 
Panasz, észrevétel esetén történő ügyintézés tekintetében a vizsgafolyamat alatt a KTI Vizsgaközpont 
által delegált munkatárs, a jegyző vagy a vizsgabizottság tagjai adnak felvilágosítást, vizsgafolyamaton 
kívüli esetben a vizsgázó az ügyfélszolgálathoz fordulhat. 

Az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó 
jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított öt napon 
belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása 
jogvesztő, igazolásnak helye nincs.   

A törvényességi kérelmet a szakképzési államigazgatási szervnek kell címezni, de az akkreditált 

vizsgaközponthoz kell benyújtani. Az akkreditált vizsgaközpont a törvényességi kérelmet a 

törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével és a törvényességi kérelemmel érintett szakmai 
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vizsgára megbízott vizsgafelügyelő állásfoglalásával együtt öt napon belül továbbítja a szakképzési 

államigazgatási szervnek.  

A törvényességi kérelmet a szakképzési államigazgatási szerv a beérkezést követő naptól számított öt 

napon belül bírálja el. 

 


