
A független vizsgabizottságok működésével kapcsolatos tudnivalók 

A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 73. § (1) bekezdésében, illetve a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 305.
§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a kormányhivatalok feladata, hogy
megszervezzék a tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottságait. 

A  Veszprém  Vármegyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  Veszprém
megyére kiterjedő illetékességgel látja el a független vizsga megszervezésével kapcsolatos
feladatokat. 

Alkalmazott jogszabályok 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési
törvény) 46. § (6) bekezdés m) pontja, 38. § (7) bekezdés, 

• A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról  szóló 20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  (a továbbiakban:  EMMI
rendelet) 64. § (2) bekezdés d) pontja, 65. §, 66-73. §, 74. § (5) bekezdés, 55. § (2)
bekezdés, 1. számú melléklet II. rész, 25. pont, 

• a  szakképzésről  szóló  törvény  végrehajtásáról  rendelkező  12/2020.  (II.  7.)  Korm.
rendelet  (a továbbiakban:  Korm. rendelet) 157. § g) pont,  180. § (3) bekezdés d)
pont, 182-190. §, 210. § (4) bekezdés, 2. számú melléklet I. rész 25. pont.

A kérelem benyújtása, vizsgaidőszakok, a vizsgabizottság összetétele 

A  tanuló  (kiskorú  tanuló  esetén  szülő/gondviselő  aláírásával)  félévi,  év  végi,  illetve  a
javítóvizsga  osztályzatának  megállapítása  céljából  jelentheti  be,  hogy  független
vizsgabizottság  előtt  kíván  vizsgázni  valamely  tantárgyból,  ill.  tantárgyakból.  A
Kormányhivatal a beérkező kérelmek alapján megszervezi a független vizsgabizottságokat,
és gondoskodik azok törvényes működéséről. 

A  tanuló  (kiskorú  tanuló  a  szülő/gondviselő  aláírásával)  kérelmét  annak  az  iskolának  az
igazgatójához nyújthatja be,  amely intézménnyel  tanulói  jogviszonyban áll.  A kérelemben
meg kell jelölni, hogy a tanuló melyik vizsgaidőszakban, milyen tantárgyból kíván független
vizsgabizottság előtt vizsgázni. 

A kérelmet osztályozó vizsga esetén a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző
harmincadik  napig  kell  benyújtani  az  iskola  igazgatójának,  illetve  amennyiben  a  tanuló
teljesítménye – hiányzásai  miatt  – a tanítási  évben érdemjeggyel  nem volt  értékelhető,  a
nevelőtestület vagy oktatói testület engedélyének megadását követő öt napon belül. 
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Független vizsgabizottság előtti 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 lehet a kérelmet benyújtani. 

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.  A  Kormányhivatal  vezetője  engedélyezheti  a  kijelölt
vizsgaidőszakoktól eltérő időpontban történő vizsgaszervezést is. 

A  vizsgabizottság  három  tagból  áll:  egy  elnök  és  két  vizsgáztató  tanár/tanító,  mint
vizsgabizottsági tagok. 

Az iskola igazgatójának intézkedései 

Az iskola  igazgatója  mind az  osztályozó  vizsga,  mind pedig  a javítóvizsga esetén nyolc
napon  belül  továbbítja  a  független  vizsga  iránti  kérelmet  a  Kormányhivatalnak  (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) valamint "Bejelentőlap"-ot küld az alábbi adatok feltüntetésével:

• az iskola neve, címe, OM azonosítója; 
• a tanuló neve, címe, telefonszáma; születési  ideje,  anyja neve; oktatási azonosító

száma; 
• az iskola típusa, évfolyama; a kérelemben megjelölt tantárgy(ak); 

• a vizsga jellege (osztályozó vagy javítóvizsga); 

• javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételének időpontja; 
• a  tanulóval  kapcsolatos  egyéb  közlendők  (pl.  magántanuló,  mozgáskorlátozott,

speciális feltételek igénye). 

A "Bejelentőlap"-hoz csatolandó dokumentumok: 

• a tanuló/szülő/gondviselő kérelme a postai cím, telefonszám feltüntetésével; 

• a kért tantárgy(ak) adott évfolyamra vonatkozó, ténylegesen megtanított tananyaga
(tanmenet vagy helyi tanterv-részlet, melyben a nem megtanított tananyagrészeket
jelölni kell) és tantárgyi követelményei; 

• a használt tankönyv címe, szerzője, megjelenési éve; 

• a tantárgy heti óraszáma; 

• a köznevelési  törvény 56.  § (1)  bekezdése vagy a szakképzésről  szóló 2019.  évi
LXXX. törvény 7. § 5. pontjának hatálya alá eső tanuló esetén a szakértői bizottság
szakvéleménye és az igazgató ennek alapján hozott határozata; 

• az  EMMI  rendelet  51.  §  (7)  bekezdésének  vagy  a  Korm.  rendelet  164.  §-ának
alkalmazása esetén a nevelőtestület vagy oktatói testület engedélye 

A "Bejelentőlap" a közlemény 1. számú mellékletében található. 
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Értesítés a vizsgáról 

A Kormányhivatal a beérkezett kérelmek alapján visszaigazolást  küld az iskolának, illetve
előzetesen  tájékoztatja  a  tanulót/szülőt/gondviselőt  a  kérelem  beérkezéséről,  a  vizsga
várható  idejéről,  valamint  a  vizsgarészekről,  amelyekből  a  tanulónak  vizsgát  kell  tennie
(szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarész). 

A  független  vizsga  térítési  díj  ellenében  igénybe  vehető  szolgáltatás.  A  nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
35. § (7) bekezdése alapján a térítési díj  összege tantárgyanként az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. A fizetendő térítési  díj  összegéről és
megfizetésének  módjáról  a  Kormányhivatal  a  tanulót/szülőt/gondviselőt  a  visszaigazoló
levelében tájékoztatja. 

A határidőn túl benyújtott kérelmet a Kormányhivatal visszautasítja, az erről szóló döntését
megküldi a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek/gondviselőnek) és az iskolának. 

A  vizsgabeosztást  követően  a  tanuló  (kiskorú  tanuló  esetén  a  szülő/gondviselő)  írásban
értesül a vizsga helyszínéről és idejéről. A vizsga helyét a Kormányhivatal jelöli ki. 

A vizsga menete 

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

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.

Egy  vizsganapon  egy  vizsgázó  vonatkozásában  legfeljebb  három  írásbeli  vizsgát  lehet
megtartani.  Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból  szervezhető szóbeli
vizsga. A Kormányhivatal előzetesen értesíti a vizsgázót a vizsga pontos időpontjáról, illetve
az adott napon szervezett vizsgákról.

A  vizsgázó  számára  az  írásbeli  feladatok  megválaszolásához  rendelkezésre  álló  idő
tantárgyanként  általános  iskolai  és  szakiskolai  tanulói  jogviszonnyal  rendelkező  vizsgázó
esetén maximum, középiskolával vagy szakképző iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkező
vizsgázó esetén minimum hatvan perc.

A szóbeli vizsgán tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a
szóbeli feleletet megelőzően. Idegen nyelvből történő vizsgáztatás esetén nincs felkészülési
idő. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban
kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt
percnél nem lehet több.

A vizsga értékelési szabályai 

Értékelés 1-4. évfolyamon 

Az  írásbeli/gyakorlati  vizsga  lebonyolítása  után  a  javító  tanár/tanító  kijavítja  a
vizsgadolgozatot/értékeli  a  bemutatott  gyakorlatot.  A  szóbeli  vizsgarészt  a  bizottság
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mindhárom  tagja  külön-külön  értékeli,  majd  a  bizottság  kialakítja  a  vizsgarészek  közös
értékelését. 

A tanuló vizsgarészeken nyújtott teljesítményének értékelése a következőképpen történik: 
• az első évfolyam félévi és év végi, valamint a második évfolyam félévi értékelése a

vizsgabizottság saját szöveges értékelésével, 

• a második osztály év végétől a negyedik osztály év végéig osztályzattal. 

Értékelés az 5-13. évfolyamon 

Az  írásbeli/gyakorlati  vizsga  lebonyolítása  után  a  javító  tanár  kijavítja  a
vizsgadolgozatot/értékeli  a  bemutatott  gyakorlatot,  és  megállapítja  az  írásbeli/gyakorlati
vizsgarész  osztályzatát.  A  szóbeli  vizsgarészt  a  bizottságban  lévő,  megfelelő  szakirányú
végzettséggel  rendelkező  tanárok  külön-külön  osztályozzák,  majd  a  bizottság  közösen
megállapítja a vizsgarész osztályzatát.

Ha a húzott tételből a vizsgázó teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök pótfeladatot biztosít
részére, vagy póttételt húzat. Pótfeladat esetén a szóbeli vizsga ideje legfeljebb öt perccel
meghosszabbítható. Póttétel húzása előtt a tanuló pihenőidőt kérhet, a tételhúzás után pedig
a  felkészülésre  legalább  húsz  percet  kell  biztosítani.  A  feleltetés  időtartama  ebben  az
esetben sem lehet tíz percnél több.

A vizsga végső osztályzatát a vizsgabizottság állapítja meg.

Eredményhirdetés 

A vizsgabizottság elnöke a lefolytatott vizsgát követően a vizsgáról készült jegyzőkönyv egy
példányának átadása mellett szóban ismerteti a tanulóval a vizsgabizottság döntését és a
jogorvoslati lehetőséget. 

A Kormányhivatal a vizsga jegyzőkönyvének másolatát továbbítja a tanuló iskolájának is, az
érdemjegy bejegyzése céljából.

Jogorvoslat 

A független vizsgabizottság döntése, intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása ellen a
tanuló (kiskorú esetén a szülő/gondviselő) a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnak (8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) címezve a döntést követő öt napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással  fellebbezést  nyújthat  be  a  Kormányhivatalhoz.  A  fellebbezés  benyújtására
meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 

A fellebbezést géppel vagy kézzel írt papíron lehet benyújtani, a kérelmező (kiskorú tanuló
esetén szülője/gondviselője) aláírásával ellátva. 

A fellebbezés illetékmentes. 

A Kormányhivatal a benyújtást követő három munkanapon belül meghozza a döntését. 
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1. sz. melléklet

Bejelentőlap a tanulmányok alatti független vizsgabizottság előtti vizsgához 

A bejelentőlapot nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni!

I. A tanuló iskolájára vonatkozó adatok

Az iskola OM azonosítója: 

Az iskola neve: 

Az iskola címe: 

II. A tanulóra vonatkozó adatok

A tanuló neve:
 
A tanuló címe: 

A tanuló/szülő telefonszáma: 

A tanuló oktatási azonosító száma: 

A tanuló évfolyama: 

A tanuló születési éve, hónapja, napja:
 
A tanuló anyjának neve: 

A tanuló mely iskolatípusba jár (általános 
iskola, gimnázium, szakiskola, technikum, 
szakképző iskola): 

A tanuló mely tantárgy(ak)ból kíván 
független vizsgát tenni:
 
A vizsga jellege: 
(Kérjük, húzza alá a megfelelő részt.) 

osztályozó vizsga: - félévi vizsga
- év végi vizsga

javító vizsga
Javítóvizsga esetén a bizonyítvány 
átvételének időpontja: 

A tanulóval kapcsolatos közlendők (pl. 
egyéni munkarendű, SNI, mozgásában 
korlátozott, látássérült stb.): 
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Az iskola által beküldendő: 
• bejelentő lap kitöltve

• a tanuló/szülő/gondviselő kérelme a postai cím, telefonszám feltüntetésével, 

• a kért tantárgy(ak) adott évfolyamra vonatkozó pontos, ténylegesen megtanított 
tananyaga (tanmenet vagy helyi tanterv részlete, melyben a nem megtanított 
tananyagrészeket jelölni kell) és tantárgyi követelményei, a használt tankönyv címe, 
szerzője, megjelenési éve; a tantárgy heti óraszáma, 

• a köznevelési  törvény 56.  § (1)  bekezdése vagy a szakképzésről  szóló 2019.  évi
LXXX. törvény 7. § 5. pontjának hatálya alá eső tanuló esetén a szakértői bizottság
szakvéleménye és az igazgató ennek alapján hozott határozata;

• az  EMMI  rendelet  51.  §  (7)  bekezdésének  vagy  a  Korm.  rendelet  164.  §-ának
alkalmazása esetén a nevelőtestület vagy oktatói testület engedélye 

Kelt.: ……………………………………………….. 

P.H. 
 

…………………………………………….. 
az intézményvezető aláírása 


