
Általános tájékoztató a komplex szakmai vizsgára történő 

jelentkezésről  
 

 
A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és 
megtanult, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek az 
elsajátítását egységes eljárás keretében méri.  
A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai 
vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani.  
Szakképesítést, igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a 
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt. 

 

Vizsgaidőszakok, vizsgatevékenységek 

 
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 2. §  
(3) bekezdése alapján iskola rendszerű szakképzésben a tanév rendjében meghatározott 
vizsgaidőszakokban, február-március, május-június és október-november hónapban lehet 
vizsgát tartani. 

 

A vizsga a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott írásbeli, számítógép 
alkalmazását igénylő interaktív, gyakorlati vagy szóbeli jellegű vizsgatevékenységekből 
állhat. 

 

Vizsgára történő jelentkezés 

 
A vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell jelentkezni a 
vizsgaszervezőnél jelentkezési lap benyújtásával. A jelentkezési lap formanyomtatványát az 
állami szakképzési és felnőttképzési szerv a honlapján is közzéteszi.  

A jelentkezési lap tartalmazza: 

a)a vizsgára jelentkező 

aa) nevét, 

ab) születési nevét, 

ac) születési helyét, idejét, 

ad) lakcímét,  
ae) tanulói azonosító számát, amennyiben a vizsgázó rendelkezik tanulói azonosító 

számmal, 

af) anyja születési nevét, 

ag) állampolgárságát,  
b) a megszerezni kívánt 

szakképesítés ba) OKJ szerinti 

azonosító számát, 

bb) OKJ szerinti megnevezését, 

c) a szakmai vizsgára felkészítő képző intézmény megnevezését, címét,  
d) a képzés formáját aszerint, hogy a vizsgázó iskolai rendszerű vagy  
    iskolarendszeren  kívüli képzésben vett részt vagy képzésben nem vett részt,  
e) a vizsgaszervező megnevezését, 

f) a vizsga, javítóvizsga vagy pótlóvizsga várható időpontját, 

g) javítóvizsga vagy pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladatok megjelölését, 

h) a vizsgára történő jelentkezés dátumát, 

i) a vizsgára jelentkező aláírását, 

j) a vizsgaszervező képviselőjének olvasható nevét, aláírását, 



k)  a vizsgaszervező bélyegzőjét, valamint  
l)   a vizsgaszervező képviselője által külön aláírt záradékot, amely tanúsítja, hogy a  
     vizsgázó a vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik,  
     és az azokat igazoló dokumentumokat a vizsgát megelőzően bemutatta. 
  
A vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje 

 
Az iskolai rendszerű vizsgák esetében 

  
 a februári-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december 

hónapjának első napja, 

 

 a májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának 

tizenötödik napja, 

 

 az  októberi-novemberi  vizsgaidőszak  esetén  a  vizsgaidőszak  éve  augusztus 

hónapjának utolsó munkanapja, 

  
Az iskolarendszeren kívüli vizsgák esetében a vizsgaszervező által meghatározott időpont, 
amely nem lehet későbbi, mint a 9. § (1) bekezdésében megjelölt határidőt megelőző ötödik 
nap.  

(4) A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor legkésőbb a vizsga első 

vizsgatevékenységének megkezdéséig - be kell mutatni a vizsgázó személyazonosságát 

igazoló személyazonosító igazolványát, útlevelét vagy kártyaformátumú vezetői engedélyét, 
valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 

Javító és pótlóvizsga 

 
A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, 

 
 aki sikertelen vizsgát tett,  

 aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy 
 

 akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott. 

 
A javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő 

egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le 

vagy ismételhető meg. 
 
Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de 

befejezni nem tudta, azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, 

pótlóvizsgát tehet. 
 
A pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő 

egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le. 
 
A vizsgázó az iskolai rendszerű szakképzést követő vizsga pótlóvizsgája esetén a pótlóvizsgát 

még ugyanabban a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a vizsga letételét gátló akadályok 

elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak. 

 


