
FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTTI VIZSGÁK 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát Budapesten Budapest Főváros 

Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Oktatási és Köznevelési Osztálya (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) szervezi. 

A tanuló (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő aláírásával) félévi, tanév végi, illetve a javítóvizsga osztályzatának 

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

tantárgyakból. 

Az eljárást szabályozó jogszabályok 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 38. § (7) bekezdése és a 

46. § (6) bekezdés m) pontja, 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 34. § (1) bekezdésének d) pontja és a 35. § (7) 

bekezdése, 

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

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 55. § (2) bekezdése, a 64. § (2) 

bekezdésének d) pontja, a 65-73. §-ai, valamint a 74. § (5) bekezdése. 

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 

(EMMI rendelet 73. § (2) bekezdése), 

 javítóvizsga esetén (ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott) a bizonyítvány átvételét 

követő tizenöt napon belül (EMMI rendelet 73. § (3) bekezdése). 

 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) 

bekezdése). Ez utóbbi esetben az iskolának a nevelőtestület engedélyét a kérelemhez csatolnia kell. 

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 (EMMI rendelet 55. § (2) 

bekezdése), 

A független vizsgabizottság előtti vizsgáért térítési díjat kell fizetni. A vizsga díja tantárgyanként az adott évre 

érvényes minimálbér 3,75%-a, ez a 2022. évben 7500- Ft/tantárgy. 

A független vizsga díjának befizetése 

Banki átutalással az alábbiak szerint:  

 Jogosult neve: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 Számlaszám: 10023002-00299592-0000000.  

 Az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a „független vizsga díja” megjegyzést, 

valamint a vizsgázó nevét és a vizsgatárgy megnevezését (több tantárgy esetén a tantárgyak 

számának megjelölése szükséges pl.: 5 db vizsgatantárgy). 

 A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell, a bank által igazolt átutalási megbízást csatolni 

kell a bejelentő laphoz. 

Az iskola igazgatójának intézkedései: 

Az iskola igazgatója mind az osztályozó vizsga, mind pedig a javítóvizsga esetén nyolc napon belül elektronikus 

úton továbbítja a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Oktatási és 

Köznevelési Osztályának, valamint megküldi a bejelentőlapot az alábbi adatok feltüntetésével, 

 az iskola neve, címe, OM azonosítója, e-mail címe, a kapcsolattartó neve, telefonszáma, 

 a tanuló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, születési helye, ideje, anyja neve; oktatási azonosító 

száma, évfolyama, iskolatípusa, 

 a kérelemben megjelölt vizsgatantárgy(ak), 

 a vizsga jellege (osztályozó vagy javítóvizsga), 

 javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételének időpontja, 

 a tanulóval kapcsolatos egyéb közlendők (pl. egyéni munkarend, SNI, stb.). 



A bejelentőlaphoz csatolni kell a következő dokumentumokat: 

 a tanuló/törvényes képviselő kérelme aláírás, dátum, postai cím, e-mail cím és 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, 

 az iskola pedagógiai programjának azon szakaszai, amelyek a tanulmányok alatti vizsgák 

megszervezésére és értékelésére vonatkoznak,  

 az Nkt. 56. § (1) bekezdése hatálya alá eső tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, az 

igazgató ennek alapján hozott határozata, 

 a tanuló/törvényes képviselő által Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000 

számú számlájára befizetett vizsgadíj bizonylata. 

A Kormányhivatal a beérkező kérelmek alapján megszervezi a független vizsgabizottságokat, és gondoskodik azok 

törvényes működéséről. 

A Kormányhivatal a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és határozatot hoz, amelyet megküld a 

vizsgázónak/szülőnek, valamint az iskolának. A Kormányhivatal a vizsgabizottságok felkérése után tájékoztatja a 

vizsgázót/szülőt a vizsga időpontjáról, helyszínéről és a vizsgarészekről. 

A határidőn túl benyújtott kérelmet a Kormányhivatal elutasítja, a végzést megküldi az iskolának és a tanulónak 

(kiskorú tanuló esetén a szülőnek/gondviselőnek). 

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. 

Jogorvoslat 

A független vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: 

döntés) ellen a szülő, a tanuló – a döntést követő öt napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással jogorvoslat 

iránti kérelmet nyújthat be az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint. 

 


