
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésére a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

idézett paragrafusai vonatkoznak. 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

 osztályozó vizsga, (évente három időpontban szervezve) 

 különbözeti vizsga, (alkalomszerűen, tanulóátvétel, osztályváltás esetén) 

 javító- és pótlóvizsga (évente egyszer, augusztusban). 

1.§ (1) A szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult, 

ingyenesen biztosítja 

d) az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint az ezekhez kapcsolódó javító- és 

pótlóvizsgát (a továbbiakban együtt: tanulmányok alatti vizsga)  

180. § 

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

(3) Egy osztályozó vizsga – a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát 

a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 Házirend 

A tanuló jogai 

26. pont 

 A tanulónak joga van, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az első félévre vonatkozó osztályozó 

vizsga január 1-15-ig tart. Jelentkezési határidő: december 1. A második félévre vonatkozó 

osztályozó vizsga május 25-június 10-ig tart. Jelentkezési határidő: április 25. Az érettségi 

vizsgát, illetve az előrehozott érettségi vizsgát tenni szándékozó tanulók számára az osztályozó 

vizsga április 15-30-ig tart. Jelentkezési határidő: március 15. A tanuló akadályoztatása esetén 

lehetőség van az év végi osztályozó vizsgára, igazagatói engedéllyel, augusztus utolsó hetében, 

melyre jelentkezni május 31-ig kell. 

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti követelményeit az adott tantárgy helyi tantervében 

megfogalmazott követelmények határozzák meg. Az osztályozó vizsgák anyagát a tantárgyi 

programok alapján kell összeállítania a szaktanárnak. 



Megszervezésük az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának megfelelően történik. A közismereti 

és a szakmai elméleti tantárgyakból szervezett osztályozó vizsgák két részből állnak: írásbeli 

és szóbeli részből. A szóbeli vizsga háromtagú bizottság előtt zajlik, a tételhúzás, felkészülés 

és felelés az érettségi vizsga szabályait követi. 


