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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73.§-a 

rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. 

A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szervezett 

független vizsgabizottság előtt lehet tenni. 

 

1. Célja 

 Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai 

programja alapján nem lehetett meghatározni.  

 

2. Általános szabályok 

 

2.1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkoznak:  

 Osztályozó vizsgákra  

 Különbözeti vizsgákra  

 Javító vizsgákra  

 Pótló vizsgákra  

 Magántanulói státusszal összefüggő vizsgákra. 

 felvételi vizsga 

 

2.2. Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott, legalább 3 tagú vizsgabizottság előtt 

zajlanak.  

2.3. A vizsgák írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak. 

2.4. Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza. 

2.5. Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 30 perc. Egy napon legfeljebb 4 

írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák közötti pihenőidővel.  

2.6. Az írásbeliről jegyzőkönyv készül az esetleg előforduló rendkívüli események, szabálytalan- 

ságok leírásával, a bizottsági tagok aláírásával. A javító tanárok piros tollal javítják ki a  

dolgozatokat, rávezetik az eredményt és aláírják. 

2.7. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a bizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja a 

hozzá tartozó segédeszközt, majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 10 perc felkészülési idő 

után önállóan felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél. Ha a vizsgázó a 

húzott tétel anyagából teljesen tájékozatlan, az elnök egy alkalommal póttételt húzat.  

2.8. A következő vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 10 perc pihenőideje van, ez 

alatt elhagyhatja a vizsgatermet. Egy napon legfeljebb 4 tárgyból szóbelizhet egy vizsgázó. A 

szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre. 

2.9. Ha a tanuló nagyon komoly indokkal nem tud megjelenni a vizsgán, akkor írásban kérheti az  

igazgatótól (az igazolást mellékelve), hogy másik napon vizsgázhasson. 

2.10. A vizsgázó alkalomhoz illő ruhában, legalább 15 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt 

kell, hogy megjelenjen.   
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3. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára 

  

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,  

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik,  

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít,  

  más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek 

feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 Továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.  

 

4. Az értékelés rendje 

 

4.1.A tanuló a feladatok megoldása után közvetlenül értesül a teljesítményének értékeléséről. 

4.2. A vizsgáról kiállított jegyzőkönyvet aláírja a vizsgabizottság minden tagja, mely azután az 

irattári dokumentációban kerül elhelyezésre.  

4.3.Az érintett tanuló osztályfőnöke dokumentálja az értékelést az anyakönyvbe és a 

bizonyítványba.  

4.4.Minden vizsga írásbeli és/vagy szóbeli, és/vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola 

pedagógiai programja alapján.  

4.5. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgát tenniük a tanulóknak: 

 

 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom X X  

Idegen nyelv X X  

Történelem X X  

Matematika X X  

Fizika X X  

Kémia X X  

Biológia X X  

Természetismeret X X  

Környezetismeret X X  

Technika és életvitel    

Ének-zene    

Rajz-és vizuális kultúra    

Testnevelés és sport    

Informatika X X X 

Etika/hit- és erkölcstan    
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5. A vizsgák típusai 

 

5.1. Osztályozó vizsga:  

 

Az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően kell megszervezni.  

 

5.1.1. Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási 

időszak során összegyűjtött érdemjegyei alapján a félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a 

szaktanár megállapítani.  

 

5.1.2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően, ha  

 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 tanulmányait magántanulóként folytatja, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 az iskolai évben 250 tanóránál többet mulasztott, 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és emiatt a 

tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, továbbá számára a nevelő testület 

engedélyezi az osztályozó vizsgát, 

 ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető. 

5.1.3.  Sikeres osztályozó vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is  

engedélyt kaphat a tanuló.  

5.1.4. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 

 

5.1.6. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételni kell.

 

5.1.7. Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.  

 

5.1.8. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat 

valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.  

 

5.1.9. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak 

osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt 

követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. 
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5.2. Különbözeti vizsga:  

 

 A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok 

folytatásához szükséges ismeretekkel.  

 Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja 

elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét.  

 

5.2.1. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet 

az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely 

tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

 

5.2.2. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében, mellyel a szülő írásban 

keresi meg az intézmény vezetőjét.  

 

5.2.3. A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.  

 

5.3. Javítóvizsga:  

 

5.3.1.  A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha  

 tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, és nem volt 

igazolatlan órája, valamint a tantestület szavazással vizsgára bocsátja. 

 a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt 

nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le, 

 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

 

5.3.2. A tanév utolsó tanítási napjáig a tantárgyak javítóvizsga témaköreit ismertetni kell az érintett 

tanulóval, ill. szülőjével.  

 

5.3.3. A javítóvizsga a fenti rendeletben meghatározott időben, előre és írásban egyeztetett 

időpontban szervezhető. A javítóvizsga bizottságában a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót 

javítóvizsgára utasító szaktanár legyen.  

 

5.3.4. A tanulót a vizsga eredményéről szóban azonnal, később írásban is tájékoztatni kell.  

 

5.3.5. A vizsga eredményét a naplóban, anyakönyvben, bizonyítványban fel kell tüntetni. A 

javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgabizottság minden tagja aláír.  

 

5.4. Pótló vizsga:  

 

5.4.1. Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/ javító/ 

különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, - kérelmére - pótló vizsgát tehet.  
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5.4.2. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. A pótló vizsgát lehetőleg 

ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni, de időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató is 

kijelölheti.  

 

5.5. Független vizsgabizottság előtt tett vizsga:  

 

5.5.1.A független vizsgabizottság előtti vizsgáztatás esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet 

73.§-a alapján járunk el, melyet a kormányhivatal szervez. 

5.5.2.A kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 

harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván 

vizsgát tenni.  

5.5.3.Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt 

intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

5.5.4. A kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 

belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen.  

5.5.5. Az iskola a kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 

5.5.6. Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, 

a vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az 

iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

5.5.7. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által 

adott, illetve a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

 

5.6. Magántanuló esetén:  

 

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 75.§ (2) bekezdései az irányadók.  

 

6. A vizsgák követelményei:  

 

6.1. A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit a helyi tanterv tartalmazza évfolyamonként és 

tantárgyanként.  

6.2. Az eljárásban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ad útmutatást.  

6.3. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészeket a szakmai közösség tagjai állítják össze.  

 

 

Felülvizsgálva: 2017. 08. 31.    ………………………………………………………… 

        Tagai Andrea 

        intézményvezető 


