
TÁJÉKOZTATÓ 

a tanulmányok alatti független vizsgabizottság iránti kérelemről  

 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - félévi, év végi, illetve a javítóvizsga osztályzatának 

megállapítása céljából jelentheti be, hogy független vizsgabizottság előtt kíván vizsgázni valamely 

tantárgyból, illetve tantárgyakból.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 73. § (1) bekezdése alapján a független vizsgabizottság előtt 

letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi meg. 

Jogszabályok: 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet)  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 

 

 

A kérelem benyújtása: 

A kérelmet annak az iskolának az igazgatójához kell benyújtani, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

A kérelem benyújtása történhet 

 osztályozó vizsga esetén a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik 

napig, illetve amennyiben a tanuló teljesítménye – hiányzásai miatt – a tanítási évben 

érdemjeggyel nem volt értékelhető, a nevelőtestület engedélyének megadását követő öt 

napon belül (EMMI rendelet 73. § (2) bekezdés). A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 

tantárgyból kíván vizsgát tenni (EMMI rendelet 73. § (2) bekezdés). 

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, ha ez nem 

lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a 

független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen. (EMMI rendelet 55. § (2) 

bekezdés). 

 javítóvizsga esetén a tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője - a bizonyítvány átvételét követő 

tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, 

akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le (EMMI rendelet 73. § (3) bekezdés). 

 

 

 

 

 



Független vizsga díja: 

A Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés d) pontja alapján a független vizsga térítési díj köteles. A 

független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege 

nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a 

(Korm. rendelet 35. § (7) bekezdés). 

 

A független vizsga díja tantárgyanként 4000 Ft. 

 

Térítési díj befizetésének módja: 

 

A független vizsga díját átutalással és készpénzátutalási megbízással lehet teljesíteni. A díjat a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád u. 32.) számlaszámára kell befizetni: 

10033001-00299633-00000000. 

 

A díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemmel együtt csatolni kell. 

 

Vizsgaidőszakok: 

- Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kerül sor 

(EMMI rendelet 65. § (1) bekezdés). 

- Az osztályozó vizsgát a kormányhivatal az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében 

szervezi meg. 

- Független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, 

hogy a vizsgázó jogszabályban előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát 

(EMMI rendelet 65. § (3) bekezdés). 

 

 

Az iskola igazgatójának intézkedései: 

 

Az iskola igazgatója a bejelentést – az EMMI rendelet 73. § (2)-(3) bekezdése szerint – mind az 

osztályozó vizsga, mind pedig a javítóvizsga esetén nyolc napon belül továbbítja a megyei 

kormányhivatal oktatási osztályára, valamint megküldi a „Bejelentő lapot" az alábbi adatok 

feltüntetésével: 

 

 az iskola neve, címe, OM azonosítója; 

 a tanuló neve, címe, telefonszáma, kiskorú tanuló esetén a szülő telefonszáma, 

évfolyama, születési ideje, anyja neve, oktatási azonosító száma; 

 iskolatípus (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola), tantárgy(ak); 

 a vizsga jellege (osztályozó vizsga, javítóvizsga); 

 javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételének időpontja; 

 a tanulóval kapcsolatos egyéb közlendők (pl. magántanuló, diszlexiás stb.). 

 

 

 

 

 



 A „Bejelentőlap”-hoz csatolandó dokumentumok 

 

 a tanuló/szülő kérelme a postai cím, telefon feltüntetésével; 

 a kért tantárgyak adott évfolyamra vonatkozó pontos, megtanított tananyaga és tantárgyi 

követelményei; (Tanmenet, vagy helyi tanterv-részlet, melyben a nem megtanított 

tananyag részeket jelölni kell!); 

 a használt tankönyv címe, szerzője, megjelenési éve; 

 a tantárgy heti óraszáma; 

 sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérése alapján hozott 

igazgatói határozat; 

 az EMMI rendelet 55. § (2) bekezdése alkalmazása esetén a nevelőtestület engedélye; 

 térítési díj befizetésének igazolása. 


