
Független vizsgák szervezése

Ügyleírás: A tanuló joga,  hogy kérelemre független vizsgabizottság előtt  számot
adjon tudásáról. 

Független vizsgabizottság előtt tehető vizsgák:
- osztályozó vizsga,
- javító vizsga.

A kérelem benyújtása:
a kérelmet a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő) nyújthatja be
a  tantárgy(ak)  és  évfolyamának  megjelölésével  annak  az  iskolának  az
igazgatójához, amellyel tanulói jogviszonyban áll.

A kérelem benyújtásának határideje:
 osztályozó  vizsga esetén a félév,  illetve a tanítási  év utolsó napját

megelőző  harmincadik  napig (osztályozó  vizsga  megszervezését
akkor is lehet kérelmezni,  ha az eltiltás az adott iskolában a tanév
folytatásától,  kizárás  az  iskolából  fegyelmi  büntetést  a  bíróság  a
tanuló  javára  megváltoztatja,  és  a  tanuló  osztályzatait  meg  kell
állapítani)

 javítóvizsga esetén (ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot
kapott) a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

 amennyiben  a  tanuló  teljesítménye  -  hiányzásai  miatt  -  a  tanítási
évben  érdemjeggyel  nem  volt  értékelhető,  a  nevelőtestület
engedélyének megadását követő öt napon belül. Ez utóbbi esetben
az iskolának a nevelőtestület engedélyét a kérelemhez csatolnia kell.

Az iskola igazgatójának intézkedései:
Az  iskola  igazgatója  mind  az  osztályozó  vizsga,  mind  pedig  a
javítóvizsga esetén nyolc napon belül továbbítja a kérelmet a Hajdú-
Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debreceni  Járási  Hivatal  Hatósági
Főosztály  Hatósági  Osztályának,  valamint  megküldi  a  Hajdú-Bihar
Megyei  Kormányhivatal  honlapjáról  letölthető Bejelentőlapot a
csatolandó dokumentumokkal.

A megyeszékhely szerinti járási hivatal szervezési feladatai:
- A  beérkező  kérelmek  alapján  megszervezi  a  független

vizsgabizottságokat, és gondoskodik azok törvényes működéséről.
- A határidőn túl  benyújtott  kérelmet  a  megyeszékhely  szerinti  járási

hivatal  elutasítja,  a  végzést  megküldi  az  iskolának  és  a  tanulónak
(kiskorú tanuló esetén a szülőnek/gondviselőnek). 

- A megyeszékhely szerinti járási hivatal a szakmai elméleti és szakmai
gyakorlati tantárgyak esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy
szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott – országos
szakképzési  névjegyzéken  szereplő  szakértőjét  kéri  fel  a
vizsgabizottság tagjának. 

- A  megyeszékhely  szerinti  járási  hivatal  a  beérkezett  kérelmek
regisztrálása után visszaigazolást küld az iskolának, illetve előzetesen
tájékoztatja a tanulót/szülőt/gondviselőt  a kérelem beérkezéséről,  a
vizsga várható idejéről, valamint a vizsgarészekről.

- A vizsgarészek a tantárgy jellegétől függően a következők lehetnek:
írásbeli, szóbeli, gyakorlati.

- A vizsgákat az adott tanév rendjében meghatározottak szerint az első
félév, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében, ill. a hivatalos javító-
pótló vizsgaidőszakban (augusztus 15-31. között) kell megszervezni.
Az  általános  időponttól  történő  eltérésre  a  megyeszékhely  szerinti
járási hivatal vezetője adhat engedélyt.

- A  vizsgáról  a  vizsgabizottság  (tanulónként,  tantárgyanként)  három
példányban jegyzőkönyvet készít, amelynek egyik eredeti példányát a

http://www.csmkh.hu/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=4624_82f25dc9b8709bd8e6a585e1f3f345ea&Itemid=140


vizsganapot követő  három napon belül meg kell küldeni annak az
iskolának, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

- A  vizsgázót/kiskorú  vizsgázó  estén  a  szülőt/gondviselőt  a  vizsga
eredményéről  írásban  értesíteni  kell  a  vizsganapot  követő  három
napon belül.

Szükséges okiratok, 
dokumentumok:

Bejelentőlaphoz csatolandó dokumentumok:
- a  tanuló/szülő  kérelme  a  postai  cím,  e-mail  cím,  telefonszám

feltüntetésével,
- a  kért  tantárgy(ak)  adott  évfolyamra  vonatkozó, ténylegesen

megtanított tananyaga (tanmenet vagy helyi tanterv-részlet, amelyben
a  nem  tanított  tananyagrészeket  jelölni  kell)  és tantárgyi
követelményei (elektronikusan),

- a használt tankönyv címe, szerzője, megjelenési éve,
- a tantárgy heti óraszáma,
- a  sajátos  nevelési  igényű,  a  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási

nehézséggel  küzdő  vizsgázó  esetén  a  szakértői  bizottság
szakvéleménye, és az igazgató ennek alapján hozott határozata,

- a  vizsgadíj  befizetésére  szolgáló  igazolás  (átutalással  történő
befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízás),

 az  EMMI  rendelet  51.  §  (7)  bekezdésének  alkalmazása  esetén  a
nevelőtestület engedélye.

Jogorvoslat
A  független  vizsgabizottság  döntése,  intézkedése,  vagy
intézkedésének elmulasztása ellen a szülő, illetve a tanuló a döntést
követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést
nyújthat be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. A fellebbezés
benyújtására  meghatározott  határidő  elmulasztása  jogvesztő,
igazolásnak helye nincs   A fellebbezés illetékmentes.

Az ügyet intéző osztály: A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debrecen  Járási  Hivatala
Hatósági  Főosztályának  köznevelési  feladatkörben  eljáró  Hatósági
Osztálya  a  Hajdú-Bihar  megyei  székhelyű  köznevelési  intézmények
esetében.

Az eljárás díja/ illetéke: Vizsgadíj:  A vizsga  díja  tantárgyanként  az  adott  évre  érvényes  kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. (2017. évben: 4.780 Ft,.)
A díj befizetése banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal,  számlaszám: 10034002-00299626-20000002.
A vizsgadíj befizetéséről az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell
tüntetni  a  tanuló  nevét,  és  a  „Független  vizsgabizottság  előtti  vizsga”
szöveget. 

Az alkalmazott 
jogszabályok:

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
2. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
3. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról


