
A tanulmányok alatti vizsgák rendje 
 

A tanulmányok alatti vizsgák rendjét a Házirend 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 pontja, illetve a Pedagógiai 

Program 1.9 pontja szabályozza 

Eszerint: 

Házirend: 

5.5 Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák 

 A különbözeti vizsgák célja: a tanulói jogviszony átvétellel való létesítését tanulmányi 
követelmények teljesítéséhez kötjük. Az azonos, vagy magasabb évfolyamra való 
átvétel esetén a különbözeti vizsgák alapján dönt a tagintézmény-vezető arról, hogy a 
jelentkező tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges alapvető 
tudás- és készségszinttel, valamint megfelelő viselkedéskultúrával. 

 Az átvételi kérelem: az átvételi kérelmet a szülők aláírásával és indoklással ellátva a 
tagintézmény-vezetőhöz kell benyújtani. Az eseti kérelmek kapcsán az átvételt, a 
különbözeti vizsgatárgyakat és azok időpontját, valamint módját a tagintézmény-
vezető határozza meg. A különbözeti vizsgákon való megfelelés biztosítja az eltérő 
tantervű iskolából érkező tanuló felzárkózását. 

 Osztályozóvizsgát kell tennie félévkor és év végén annak a tanulónak, akinek 
engedélyezték a magántanulói jogviszony létesítését; továbbá aki mulasztásai miatt 
nem volt osztályozható és a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga letételét. 
Osztályozóvizsgát tehet a tanuló továbbá, ha kérelmezi (kiskorú tanuló esetén a szülő 
kérelmére) és arra engedélyt kap. 

 Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból 
elégtelen osztályzatot kapott. 

Az osztályozó, illetve javítóvizsgák során történik annak megállapítása, hogy a tanuló tudja-e 
a tantervi követelmények szerinti tananyagot, képes-e tudása gyakorlati alkalmazására, képes-
e életkorának megfelelő lényeglátásra és ismereteinek átfogó rendszerezésére. 
 
5.6 Tantárgyi követelmények a vizsgákon 
A tantárgyi követelmények a különbözeti, osztályozó- és javítóvizsgákon megegyeznek a helyi 

tantervben az adott tantárgy adott évfolyamára vonatkozó követelményekkel. 

5.7 A vizsgák tervezett ideje 

 A különbözeti vizsgák letételének határidejét a tanuló átvételi határozatában kell 
meghatározni. 

 Osztályozóvizsgát félévkor és a tanév végén, a tanév helyi rendjében meghatározott 
időpontokban tartják a tagintézmények. Amennyiben az osztályozóvizsga letételét 
előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés teszi szükségessé, akkor azt tanulói – 
kiskorú tanuló esetén szülői – kérelemre tanév közben is le lehet tenni az arról szóló 
határozatban megadott időpontban. 

 Javítóvizsgát az augusztus 15 – 31-ig terjedő időszakban lehet tenni az iskola által előre 
meghatározott időpontban.  
 



5.8 A vizsgára való jelentkezés módja és határideje 
A vizsgákra nem kell jelentkezést beadni. A különbözeti és osztályozóvizsgák időpontját az 

iskola az átvételi/engedélyezési határozatban meghatározza. Javítóvizsgák esetében a vizsgák 

időpontjáról az iskola honlapján, illetve az iskolai faliújságon történő kifüggesztéssel ad 

tájékoztatást. 

 

5.9 Független vizsgabizottság kérése 
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő – kérésére független vizsgabizottság előtt adhat 

számot tudásáról, ha 

o osztályozó vizsga letételére engedélyt kapott, 
o a tanév végén javítóvizsgára utasították. 

A független vizsgabizottság előtti vizsgát osztályozóvizsga esetén az engedély megadása után 

öt napon belül, javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül írásban 

kérheti a tagintézmény-vezetőnek benyújtott kérelemben. A tagintézmény-vezető nyolc 

napon belül továbbítja azt a kormányhivatalnak, amely a vizsgát megszervezi. 

Független vizsga esetén a tanuló térítési díjat köteles fizetni. 

 

Pedagógiai Program: 

 

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
A vizsgaszabályzat vonatkozik az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra. 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és 

ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

1.9.1 Osztályozó vizsga 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt 
és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 
harminc százalékát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a 
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  



A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie félévkor és tanév végén, ha felmentették a 
tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; illetve ha engedélyezték, hogy egy vagy több 
tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 
alatt tegyen eleget. 
Az osztályozóvizsgák időpontjáról, a vizsgák tartalmáról és követelményeiről a tanuló 
írásbeli tájékoztatót kap. 

 
1.9.2 Javítóvizsga 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 
javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a 
tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy 
azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le. 
Az osztályozóvizsgák időpontjáról, a vizsgák tartalmáról és követelményeiről a tanuló 
írásbeli tájékoztatót kap. 

 
1.9.3 Különbözeti vizsga 

A tanulói jogviszony átvétellel való létesítését, amennyiben a tanuló más tanterv szerint 
haladó szakközépiskolai ágazati, vagy gimnáziumi képzésben vett részt, tanulmányi 
követelmények teljesítéséhez kötjük. 
A különbözeti vizsgák alapján dönt a igazgató arról, hogy a jelentkező tanuló rendelkezik-
e a tanulmányok folytatásához szükséges alapvető tudás-és készségszinttel. 
Az különbözeti vizsgák időpontjáról, a vizsgák tartalmáról és követelményeiről a tanuló 
írásbeli tájékoztatót kap. 
 

1.9.4 Vizsgák szervezése 
A 20/2012.  (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ és 70.§ alapján, egy napon 3 írásbeli és 3 
szóbeli vizsga szervezhető. A közismereti, szakmai elméleti tantárgyak esetén a 
számonkérés írásbeli és szóbeli vizsgából áll. A készségtantárgyakból, illetve a szakmai 
gyakorlati tantárgyakból a vizsga szóbeli vizsgából és gyakorlati feladatok megoldásából 
áll.  
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a szaktanár, vagy a igazgató által kijelölt szakos tanár 
állítja össze és javítja ki. A szóbeli vizsgán a kérdéseket a három főből álló vizsgabizottság 
tagjai teszik fel, és együttesen értékelik. 

 
1.9.5 Független vizsgabizottság kérése 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 
megelőző harmincadik napig; mulasztás miatt engedélyezett osztályozó vizsga esetében 
az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának 
megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A 
igazgató a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, aki az első 
félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 
napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, 
akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon 
belül továbbítja a kormányhivatalnak, amely a vizsgát megszervezi. 
Független vizsgabizottság előtt letehető vizsgáért térítési díjat kell fizetni. 

 


