
Papíralapú törzslapok beküldése előtt mire figyeljünk 

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet az 

alábbiakban foglalja össze a törzslapokra vonatkozó előírásokat: 

„41. § (1) A vizsga adatainak az 1. melléklet szerinti törzslap külíven és belíveken (a továbbiakban 

együtt: törzslap) történő rögzítése elektronikus úton történik. 

(2)A szakképzési feladatot ellátó hatóság gondoskodik az elektronikus rendszer működtetéséről és 

egyedi hozzáférési jogosultságot biztosít a vizsgaszervező számára. A szakképzési feladatot ellátó 

hatóság az elektronikus rendszerhez történő hozzáférési jogosultságot biztosít az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv részére. 

(3)A vizsga megkezdése előtt a vizsga jegyzője a szakképzési feladatot ellátó hatóság által biztosított 

központi elektronikus rendszerben előkészíti a törzslapot. A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, 

igazolások alapján kell bejegyezni. 

42. § (1) A vizsgaeredmények kialakítását követően a törzslapon az egyes vizsgafeladatok 

eredményeit külön-külön kell rögzíteni. 

(2) A törzslapra rá kell vezetni a vizsgajegyzőkönyv vizsgázóra vonatkozó, a 20. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti határozatait a 3. melléklet 1–6. pontjának megfelelően. 

(3) A törzslapra rá kell vezetni a vizsgabizottság határozata alapján az eredményes vizsga letételéről 

szóló záradékot a 3. melléklet 7–8. pontja szerint. 

43. § (1) A vizsgát követően a törzslapot kettő példányban ki kell nyomtatni, amelyeket a külív első 

oldalán a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője és a vizsgaszervező vezetője 

aláírásával hitelesít. Az aláírások alatt a nevet és a vizsgabizottságban betöltött szerepet olvashatóan 

fel kell tüntetni. Aláírásbélyegző használata nem megengedett. 

(2) A törzslap külívét és belíveit szakképesítésenként, vizsgánként szalaggal átfűzve, körcímkével 

ellátva le kell zárni és a vizsgaszervező körbélyegzőjével a külív hátlapján hitelesíteni kell oly módon, 

hogy a bélyegzőlenyomat érintse a törzslapot és a körcímkét is. 

(3) A törzslappal egyező tartalmú törzslapkivonatot kérésre, sikertelen vizsga esetén kérés nélkül ki 

kell adni a vizsgázónak a vizsga lezárását követő harminc napon belül. A törzslapkivonat a központi 

elektronikus rendszerből nyomtatható, amelyet a vizsgaszervező vezetője ír alá és hitelesíti a 

vizsgaszervező körbélyegzőjével. 

(4) A 40. § (3) bekezdése szerinti esetben a törzslapkivonatot a pótlóvizsgát megelőzően ki kell adni a 

vizsgázónak.” 

„48. § (1)24 A törzslap egy példányát a vizsgaszervező a vizsga befejezését követő húsz 

napon belül küldi meg a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak. Az elektronikus törzslapot a 

kinyomtatott példány beérkezését és az abban szereplő adatokkal történő összevetést követően 

le kell zárni. 

(2)25 A kinyomtatott törzslap egy példányát a vizsgaszervező irattárában, egy példányát a 

szakképzési feladatot ellátó hatóság irattárában kell elhelyezni. A törzslap nem selejtezhető, 

folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a tárgyév végén bekötve kell irattározni.” 


