
2. számú melléklet 

Adatlap a szakmai vizsga szervezéséhez és lebonyolításához 

1. Mutassa be a vizsgaszervezésért felelős szervezeti egységet a következők szerint:  

- a szervezeti egység megnevezése 

 

- vezetője (név, titulus, elérhetőség: telefon; mobil; e-mail; végzettség, szakképzettség, 

vizsgaszervezési gyakorlat)  

 

- amennyiben nem a megjelölt vezető felelős a szakmai vizsga lebonyolításáért; jelölje 

meg a felelős személy nevét és elérhetőségét (telefon; e-mail; mobil; végzettség, 

szakképzettség, vizsgaszervezési gyakorlat)  

 

- a vizsga szervezésért közvetlenül felelős munkatárs(ak) adatai 

(a sorok szükség szerint bővíthetők) 

név végzettség szakképzettség 

szakmai 

gyakorlat / 

év 

szervezetben 

betöltött 

munkakör 

vizsgaszervezéssel 

kapcsolatos 

feladata 

      

      

      

      

      
 A felkészítésről szóló jegyzőkönyvet mellékelni is szükséges (lsd. Kérelem .7. sz. melléklet). 

- a vizsgát szervező egység helye és felügyelete a kérelmező szervezet hierarchiájában 

 

Egyéb, fontosnak ítélt információk:  ...................................................................................  

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

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



 

2. Írja le röviden a kérelemben szereplő szakképesítések közül egy szakma 

vizsgáztatásának tartalmi elemeit, szervezését. A vizsgatevékenység ismertetésénél 

térjen ki a következő szempontokra: 

a) milyen (központi) követelmény alapján szervezi a vizsgát 

b) melyek a szakmai vizsgára bocsátás feltételei – és hogyan történik ezen feltételek (dokumentált, 

később visszakereshető) ellenőrzése 

c) milyen szakmai követelmény-modulok tartoznak az adott vizsgához (azonosítószám, megnevezés) 

d) melyek a vizsgarészekhez, modulokhoz tartozó vizsgafeladatok, mennyi a százalékos arányuk és 

időtartamuk 

e) az egyes vizsgarészeket milyen mértékben veszik figyelembe a vizsga egészének értékelésében 

(súlyozás, %-os arány) 

f) a vizsga értékelésében milyen egyéb – a vizsgaszabályzattól eltérő – szempontokat vesznek figyelembe 

g) milyen (előzetes) vizsgákat, végzettségeket számítanak be a vizsgába (felmentés feltételei) 

 

 



3. Mutassa be – legfeljebb 1-2 oldal terjedelemben, a 2. pontban nevesített szakmára és a 

kérelemben szereplő létszámú vizsgázóra vonatkozóan – a vizsga lebonyolításának 

rendjét* 

 

 

*A lebonyolítási rend tartalmazza: 

a) a csoportbontásra vonatkozó információkat, 

b) a vizsgaprogramot, amely tartalmazza az egyes vizsgafeladatok megnevezését, azok sorrendjét, 

az egyes vizsgafeladatok adott vizsgacsoport általi végrehajtásának várható időtartamát, 

párhuzamos vizsgáztatás esetén az osztott vizsgacsoportok vizsgafeladatainak sorrendjét, 

időtartamát, az osztott vizsgacsoportok beosztását, 

c) a teljes vizsgacsoportra vagy csoportbontással a párhuzamos vizsgáztatásra vonatkozóan 

azokat az adott vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek meghatározzák az adott vizsga 

lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési 

felelősséget, 

d) a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy és a gyakorlati 

vizsgatevékenységnél közreműködő felügyelő tanár részvételére vonatkozó szabályokat, 

e) a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan 

további rendelkezést, amely a vizsgázó, a vizsgabizottság és a vizsgaszervező számára 

egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit 

/315/2013. Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés/ 


