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AZ ÁGAZATI ALAPVIZSGA 

 
1. Az ágazati alapvizsga szabályzat célja, hatálya 

Az ágazati alapvizsga szabályzat célja az ágazati alapvizsga iskolai lebonyolítási rendjének – 
jogszabályi előírások figyelembevételével – szabályozása. 

Jelen vizsgaszabályzat az Érdi SZC Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola 
(továbbiakban: szakképző intézmény) által szervezett ágazati alapvizsgákra vonatkozik. Sze- 
mélyi hatálya kiterjed a szakképző intézmény oktatói testületének tagjaira, a vizsgabizottság 
megbízott tagjaira, valamint az ágazati alapvizsgát tevő tanulói jogviszonyban tanulókra vagy 
felnőttképzési jogviszonyban lévő képzésben részt vevő személyekre. 

 

2. Az ágazati alapvizsga célja, megszervezésének általános szabályai 

Az ágazati alapvizsga állami vizsga, (lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell 
alkalmazni). amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban 
történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes 
eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás 
elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 

Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szak- 
mai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg. 

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból 
és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. 

Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ága- 
zati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 

 

3. A vizsgabizottság 

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsga vizsgabizottsága három főből áll: 
- 1 fő vizsgabizottsági elnök és 
- 2 fő vizsgabizottsági tag. 

A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gaz- 
dasági kamara, tagjait a szakképző intézmény igazgatója delegálja a szakképző intézmény ok- 
tatói közül. Ha a szakképző intézmény oktatóinak szakképzettsége alapján lehetőség van rá, 
akkor a vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 
tanítására. A vizsgáról az illetékes területi gazdasági kamarát az igazgató vagy az iskolavezetés 
általa megbízott tagja értesíti írásban. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképző intéz- 
mény igazgatója írásban bízza meg. 

A vizsgabizottság akkor határozatképes, ha vizsgabizottság minden tagja jelen van. 

A vizsgabizottság a vizsga megkezdése előtt értekezletet tart, mely során ellenőrzi az elkészített 
vizsgafeladatokat. 

- Az értekezlet akkor határozatképes, ha a teljes ágazati alapvizsgabizottság jelen van. 
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- Az ágazati alapvizsgabizottság határozatait nyílt szavazással hozza. 

Az ágazati alapvizsga vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása 
miatt az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának tagja külön véleményét a jegyzőkönyvben fel- 
tüntetheti. 

Az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának elnökét, tagját és jegyzőjét, valamint az ágazati alap- 
vizsga vizsgabizottság munkáját segítő oktatót (amennyiben szükséges) a vizsgabizottság hatá- 
rozatai tekintetében – azok kihirdetéséig – titoktartási kötelezettség terheli. 

Az ágazati alapvizsgán a vizsgabizottság elnökét és a vizsga jegyzőjét díjazás illeti meg. A 
díjazás mértékére az elnök esetében a 12/2020.(II.7.) Korm.rendelet 257.§-ban foglaltak, a 
jegyző tekintetében a hatályos kancellári-főigazgatói utasításban foglaltak az irányadók. 

Az ágazati alapvizsga vizsgabizottságának a szakképző intézmény székhelye szerint területileg 
illetékes gazdasági kamara által delegált elnökét megillető díjazás összege a tárgyév első hó- 
napjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér 

a) negyven százaléka, ha a vizsgázók száma tizenkét fő alatt, 
b) hatvan százaléka, ha a vizsgázók száma tizenkét és huszonnégy fő között, 
c) nyolcvan százaléka, ha a vizsgázók száma huszonöt fő fölött van. 

A vizsgabizottság elnöke a fentiekben meghatározott díjazáson felül további költségtérítésre 
nem jogosult. 

 

4. Az ágazati vizsga szervezésének általános szabályai 

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására az Érdi SZC Kiskunlacházi Technikum és Szakképző 
Iskola Szakmai Programjának tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. 

A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett, 

vagy évismétlésre kötelezett.  

 

Amennyiben a javítóvizsgán is elégtelen ágazati alapvizsgát tett, abban az esetben a 
tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekin- 
teni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, elő- 
zetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, 
ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben 
az esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül 
hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának 
megfelelően kell megállapítani. A vizsgamentesség megállapítása és határozatba foglalása a 
vizsgaszervező intézmény igazgatójának a feladata. 

Az ágazati alapvizsga az adott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben 
(KKK) meghatározott vizsgarészekből áll. A KKK-k mint kimeneti szabályozási dokumentu- 
mok minden egyes ágazatra vonatkozóan a vizsga tartalmi szabályainak összes elemét kötelező 
módon meghatározzák, melytől eltérés nem lehetséges. 
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Az ágazati alapvizsga vizsgatevékenységei alól – a jogszabályban vagy a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott kivétellel – felmentés nem adható. 

A szakképző intézmény 
- kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, 
- megszervezi a javító- és pótlóvizsgát (az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizs-     
gára történő felkészítésben részt vevő tanuló esetében) 

Az ágazati alapvizsga a tanév bármely időszakában tartható. A közismereti tartalmak nélküli 
érettségire épülő szakmák és technikusi képzés, valamint részszakmák, illetve felnőttképzés 
esetén ágazati alapvizsgát a képző intézmény által előre meghatározott időpontban lehet tenni 

Az ágazati alapvizsga időpontjait és az érvényes vizsgaszabályzatot a szakképző intézmény az 
adott konkrét vizsgára vonatkozóan a vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján 
közzéteszi. A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezés- 
kor írásban tájékoztatni kell. 

A szakképző intézménynek legalább 30 nappal a vizsga megkezdése előtt eleget kell tennie az 
ágazati alapvizsgával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a területileg illetékes kamara 
felé. 

A vizsgabejelentés vizsgacsoportonként tartalmazza: 

- az ágazat megnevezését/a szakma szakmajegyzék szerinti azonosító számát és megneve- 
zését, 

- a vizsgázók számát, ezen belül a javító- és a pótlóvizsgázók számát, 
- a vizsgatevékenységek helyszínét és időpontját, a vizsga nyelvét, 
- a szakképző intézmény kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (telefonszám, ema- 

ilcím) 
 

5. Jelentkezés az ágazati alapvizsgára 

Az ágazati alapvizsgára a szakképző intézmény jelentkezteti a diákokat és a képzésben részt- 
vevő személyeket. 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa tanult ágazati alapvizsgájára szemé- 
lyesen vagy meghatalmazott útján, írásban jelentkezik. A jelentkezési lapot a szakképző intéz- 
ményhez kell benyújtani a szakképző intézmény által meghatározott formában. A jelentkezési 
laphoz csatolni kell az ágazati alapvizsgával kapcsolatos kérelmeket és az ilyen kérelem alap- 
jául szolgáló okiratok másolatát. 

A jelentkezési lap benyújtásának határideje a vizsgát megelőző 30. nap. 

A jelentkezőnek a vizsga megkezdéséig igazolnia kell, hogy az ágazati alapvizsgára bocsátás- 
hoz szükséges, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételekkel rendelke- 
zik. Ha a jelentkező az ágazati alapvizsga megkezdéséig nem teljesíti, vagy nem igazolja, 
hogy megfelel az ágazati alapvizsgára bocsátás képzési és kimeneti követelményekben meg- 
határozott feltételeinek, a jelentkezését törölni kell. 



5  

6. Sajátos nevelési igény (SNI) kérelem esetén alkalmazandó speciális szabályok 

A szakképző intézmény az Nkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véleményére tekintettel a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló számára a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási rendellenesség csökkentéséhez szükséges mértékben biztosítja a tanulmá- 
nyok alatti vizsga letételét, továbbá segítséget nyújt ahhoz, hogy kötelezettségeit teljesíteni 
tudja. A szakképző intézmény az Nkt. szerinti szakértői bizottság szakértői véleményére tekin- 
tettel a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy 
részére biztosítja tanulmányok alatti vizsga letételét, továbbá segítséget nyújt ahhoz, hogy kö- 
telezettségeit teljesíteni tudja. 

A fentiekben meghatározott kedvezményekről az igazgató dönt. Az igazgató az Nkt. szerinti 
szakértői bizottság szakértői véleményétől nem térhet el. 

A tanulmányok alatti vizsga tekintetében - ha azt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz- 
ség, a sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékosság jellege indokolja - a beilleszkedési, tanu- 
lási, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló, a sajátos nevelési igényű tanuló és a képzés- 
ben részt vevő fogyatékkal élő személy számára 

a) az írásbeli vizsgával összefüggésben 
aa) meg kell növelni az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 
legfeljebb harminc perccel, 
ab) lehetővé kell tenni segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét, 
illetve 
ac) engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, 

b) a szóbeli vizsgával összefüggésben 
ba) meg kell növelni a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel, illetve 
bb) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le. 

Ha a vizsgázónak az igazgató engedélyben lehetővé tette, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli 
vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli vizsgatevékenységből szóbeli vizsgatevékenységből áll, két 
vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez 
és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a 
második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a 
vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 
vizsgáztató felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet 
kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató felolvassa. 

Az ágazati alapvizsga folyamatában nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló 
körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított 
szakma megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez. 
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7. Az ágazati alapvizsga előkészítése 

Ágazati alapvizsga szervezhető minden vizsgacsoport számára miután a tanuló vagya képzés- 
ben résztvevő személy a szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott, az ágazati 
alapvizsga letételéhez szükséges tantárgyakat és tananyagtartalmakat teljesítette, az erről szóló 
osztályozó vizsga vagy értekezlet megtörtént. 

A javító és pótló ágazati alapvizsgát - az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára 
történő felkészítésben részt vevő tanuló esetében - az adott tanévben egy alkalommal kellmeg- 
szervezni. Az ágazati alapvizsga előkészítésével kapcsolatos feladatokat a szakképző intézmény 
látja el. 

Az előkészítés során ki kell térni az alábbi feladatokra: 

- vizsgacsoportok kialakítása, 
- a vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
- vizsgafeladatok előkészítése, 
- dokumentáció előkészítése, 
- tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek jelentkeztetése. 

A vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg az Szkt.-ben előírt maximális osztálylétszámot. A 

szakképző intézmény feladata a lebonyolításban: 

- megbízza a vizsgabizottság tagjait, 
- kijelöli az ágazati alapvizsga jegyzőjét, az írásbeli vizsga felügyelőjét, a gyakorlati 

vizsga segítőjét, 
- elkészíti a lebonyolítási rendet, 
- gondoskodik az ágazati alapvizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi 

feltételeinek az ágazati alapvizsga során történő folyamatos biztosításáról, 
- a vizsgabizottság jogellenes működése vagy annak előre látható bekövetkezése ese- 

tén felhívja a vizsgabizottság figyelmét a jogszerű működés feltételeinek biztosítá- 
sára, megtartására, 

- előkészíti az ágazati alapvizsga eredményének kihirdetését, 
- gondoskodik az ágazati alapvizsga iratainak szabályszerű kiállításáról, 
- vezeti az ágazati alapvizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat. 

Az ágazati alapvizsga helyéről, időpontjáról és a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a terü- 
letileg illetékes kamara – a vizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal – tájékoztatja a vizs- 
gabizottság elnökét, illetve ugyanezen határidővel a szakképző intézmény a vizsgával kapcso- 
latos tájékoztatást szintén megteszi avizsgán részt vevő szakmai oktatók tekintetében. 

 

8. Ágazati alapvizsga ügyekben eljáró személyek, feladataik 

Az igazgató 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga 
jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az igazgató 
e feladata ellátása során 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 
amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 
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- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 
- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

Az elnök: 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 
megtartásáért, ennek keretében 

- meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére és teljesítette-e a 
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabályta- 
lanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

- vezeti a szóbeli vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, 
- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 
- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A 

kérdező oktató csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. 

A vizsgabizottsági tag 

- részt vesz a vizsga tárgyi és személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos vizs- 
gakörülmények meglétének előkészítésében, ellenőrzésében, 

- közreműködik – a tanulói adatlap alapján – a vizsgázó személyazonosságának, valamint 
a vizsgával kapcsolatos egyéb iratoknak az ellenőrzésében, 

- gondoskodik – az elnökkel együttműködve – a vizsga értékeléséről, 
- aláírja a vizsgadokumentumokat. 

Az ágazati alapvizsga jegyzője 

Az ágazati alapvizsga jegyzőjét a feladatok ellátására szakképző intézmény bízza meg. 

A jegyző az ágazati alapvizsga lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, folya- 
matosan, a vizsga lényeges eseményeinek rögzítésével vezeti a vizsgabizottsági értekezletek 
jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a tanulói adatlapot, megírja az 
igazolást és elvégzi az ágazati alapvizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket. A 
vizsga jegyzője nem tagja a vizsgabizottságnak. 

 

9. Lebonyolítási rend: Az ágazati alapvizsga folyamata 

Az ágazati alapvizsga lebonyolításának részletes szabályait az Szkr. 184-189. § tartal- 
mazza. 

Az ágazati alapvizsga bármikor szervezhető a tanév folyamán. Az ágazati alapvizsga lebonyo- 
lítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni. 

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

Az ágazati alapvizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek helyszínéről és időpontjáról 
és a vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról a szakképző intézmény – a vizsga megkezdése 
előtt legalább hét nappal – tájékoztatja az írásbeli vizsga felügyelőjét, a gyakorlati vizsga segí- 
tőjét, a vizsgázókat és az ágazati alapvizsga vizsga lebonyolításában közreműködő személye- 
ket. 
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A szakképző intézmény a tájékoztatással egyidejűleg megküldi az ágazati alapvizsga lebonyo- 
lításának tervezett rendjét (a továbbiakban: lebonyolítási rendet). 

A lebonyolítási rendben meg kell határozni a vizsgaprogramot, amely tartalmazza a vizsgate- 
vékenység feladatainak adott 

- vizsgacsoport általi végrehajtásának várható időtartamát, 
- a vizsgacsoportra vonatkozóan az adott vizsgára vonatkozó szabályokat, 
- a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyt, ha szükséges 
- részvételére vonatkozó szabályokat, valamint 
- a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat. 

Az ágazati alapvizsga feladatainak végrehajtásához az egyes feladatoknál meghatározott idő- 
tartam áll a vizsgázó rendelkezésére, amelybe az ágazati alapvizsga feladat ismertetésének idő- 
tartama nem számít bele. 

Nem számítható be a feladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem 
róható okból (kényszerleállás, anyaghiba stb.) kieső idő. 

Az ágazati alapvizsgát akkor lehet megkezdeni, illetőleg folytatni, ha az ágazati alapvizsga el- 
nöke meggyőződött a személyi és tárgyi feltételek meglétéről – ideértve a munkavédelmi, tűz- 
védelmi és egészségvédelmi feltételeket is. 

Ha balesetveszély, egészségi ártalom vagy más rendkívüli ok azt indokolja, az ágazati alap- 
vizsga elnöke a feladatokat megváltoztathatja. A változásokról szóló döntést az ok megadásával 
és indoklással rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. 

A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 
vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakor- 
lati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 
egészségvédelmi előírásokról. 

Ha az ágazati alapvizsga megtartását, befejezését zavaró vagy gátló körülmény akadályozza, 
illetőleg a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság azonnal értesíti a szakképző 
intézmény igazgatóját, aki a körülményeket megvizsgálva rendelkezik az ágazati alapvizsga 
további menetéről. 

 

10. Ágazati alapvizsga zárása, értékelés 

A vizsgázókat az ágazati alapvizsgán nyújtott teljesítményük alapján az ágazati alapvizsga vizs- 
gabizottság értékeli. Az ágazati alapvizsga eredményét – az ágazati vizsga vizsgabizottság tag- 
jainak jelenlétében – az ágazati alapvizsga elnöke hirdeti ki, majd röviden értékeli az ágazati 
alapvizsgát. 

Az értékelés a Képzési és Kimeneti Követelményben (KKK) meghatározott szempontok alap- 
ján százalékos formában történik. 

Sikeresen befejezte az ágazati alapvizsgát az a vizsgázó, aki a KKK-ban meghatározott elégsé- 
ges százalékot teljesítette. 

Eredménytelen az ágazati alapvizsga, ha a vizsgázó a a KKK-ban meghatározott szükséges szá- 
zalékot nem érte el. 

Eredménytelen az alapvizsga, ha a vizsgázó 
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- az ágazati alapvizsgán elfogadható ok nélkül nem jelent meg, 
- a vizsga folyamatát alapos indok nélkül megszakította, 
- szabálytalanság miatt az ágazati alapvizsgabizottsága által az ágazati alapvizsga folyta- 

tásától eltiltásra került. 
 

A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben 
részt vevő személy elégtelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében 
teheti le. A javítóvizsgán is elégtelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a 
tanév végén nem minősíthető és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével foly- 
tatja. 

Ha a vizsgázó az ágazati alapvizsgát megkezdte, de azt betegsége vagy más elfogadható indok 
miatt befejezni nem tudta – teljesítménye nem értékelhető. 

A vizsgázó az ágazati alapvizsgán nyújtott teljesítménye alapján ágazati alapvizsga telje- 
sítő igazolást kap. 

 

11. Ágazati alapvizsga dokumentációja 

Az ágazati alapvizsga vizsgasorszámmal ellátott, ezt a sorszámot tartalmaznia kell a következő 
dokumentumoknak: 

- Jelentkezési lap 
- Lebonyolítási rend, vizsgaprogram 
- Nyilatkozat 
- Jegyzőkönyv 
- Ülésrend 
- Értékelőlap(ok) 
- Balesetvédelmi jegyzőkönyv 
- Ágazati alapvizsgát teljesítő igazolás 

 
12. Irattározás, adatkezelés 

Az ágazati alapvizsga igazolás sorszámmal ellátott nyomtatvány, amelyet az ágazati alapvizs- 
gán kötelezően használni kell. Szkt 91.§ (4) szerint a bizonyítványba kell bejegyezni! Az ága- 
zati alapvizsgáról készült dokumentáció egy példányát az intézmény irattárában kell őrizni. 

Az ágazati alapvizsgáról szóló igazolás 1 eredeti példányban készül, amelyet a tanulónak/ kép- 
zésben részt vevő személynek kell átadni. 

13. Jogorvoslat 

Ha a vizsga résztvevője olyan rendellenességet tapasztalt a vizsga során, mely érdemben befo- 
lyásolja az ágazati alapvizsga szabályos és eredményes lebonyolítását, haladéktalanul jeleznie 
kell a vizsgabizottság elnökének vagy a szakképző intézmény igazgatójának még a vizsga nap- 
ján. Minden írásban tett vagy a vizsga napján jegyzőkönyvezett bejelentést kivizsgálunk. 


