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Tájékoztató
szakmai vizsgára/képesítő vizsgára jelentkezők számára
1.

Jelentkezés

Szakmai vizsga esetén:
A tanulók, illetve a képzésben résztvevők a vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján a
Vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek. A jelentkezési lap
benyújtásának határideje szakmai vizsgára
a) a február–márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december
hónap első napja,
b) a május–júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának
tizenötödik napja,
c) az október–novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának
utolsó munkanapja,
d) részszakma megszerzésére irányuló vizsga időpontját a Vizsgaközpont határozza meg,
melyet saját honlapján közzétesz.
A szakképzésért felelős miniszter nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás, annak
hiányában viszonosság alapján engedélyezheti, hogy a külföldi vizsgázó a vizsgaidőszaktól
eltérő időben tegyen szakmai vizsgát.
A jelentkezés beérkezéséről a vizsgaközpont a beküldőnek visszajelzést ad.
A jelentkezési lap érvénytelen, ha:
- hiányosan vagy rosszul kitöltött,
- nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
- határidőn túl érkezett meg.
Elutasításra kerül a jelentkezés, ha a szükséges díjfizetés határidőre nem történik meg.
Képesítő vizsga esetén:
A képzésen résztvevők a vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján a vizsgaközpontnál
rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek.
A jelentkezési lap érvénytelen, ha:
- hiányosan vagy rosszul kitöltött,
- nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
- határidőn túl érkezett meg.
A Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont elutasítja a jelentkezést, ha a szükséges díjfizetés
határidőre nem történik meg.
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A képesítő vizsgára való jelentkezési lap benyújtásának határidejét a vizsgaközpont határozza
meg, melyet saját honlapján tesz közzé.
A jelentkezés beérkezéséről a vizsgaközpont a beküldőnek visszajelzést ad.
Kérjük, Europass bizonyítvány-kiegészítő kiállításáról szóló igényét a jelentkezési lap
benyújtásával egyidejűleg jelezze Vizsgaközpontunk részére a titkarsag@nszvk.hu e-mail
címen! Bővebb információ: https://nrk.nive.hu

2.

Igazolás a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítéséről

Szakmai vizsga esetén:
A szakmai vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki érvényes jelentkezési lappal
rendelkezik, illetve a képzési és kimeneti követelményekben (a továbbiakban: KKK) található
feltételeket teljesítette.
A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani – rendelkezésre állás esetén – a
valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítését igazoló, a képző által kiállított hiteles dokumentumokat, illetve minden egyéb, az
érintett vizsgához tartozó KKK-ban, a vizsgára bocsátás előfeltételeinek teljesülését igazoló
dokumentumot. A jelentkezőnek legkésőbb a szakmai vizsga megkezdéséig igazolnia kell,
hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges, a KKK-ban meghatározott feltételekkel
rendelkezik.
A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a Vizsgaközpont ellenőrzi. A jelentkezési
határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal a jelentkező írásbeli tájékoztatást kap a jelentkezés
elfogadásáról, illetve felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlására.
Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor, vagy legkésőbb a szakmai vizsga megkezdéséig
nem igazolja, hogy megfelel a szakmai vizsgára bocsátás KKK-ban meghatározott
feltételeinek, úgy a jelentkezését a vizsgaközpont törli, melyről a jelentkező írásbeli
tájékoztatást kap (Szkr. 263. § (3) ).
Képesítő vizsga esetén:
Képesítő vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgára jelentkezés, illetve a
programkövetelményekben (a továbbiakban: PK) található vizsgára bocsátáshoz szükséges
előfeltételeket teljesítette.
A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani a PK-ban rögzített, a képzés
követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány(oka)t, illetve
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minden egyéb, az érintett vizsgához tartozó PK-ban a vizsgára bocsátás előfeltételének
meglététét igazoló dokumentumot.
A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a Vizsgaközpont ellenőrzi. Jelentkezési
határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal a jelentkező írásbeli tájékoztatást kap a jelentkezés
elfogadásáról, illetve a felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlására.
Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor vagy a jelentkezési dokumentumok ellenőrzést
követő hiánypótlásra felszólítást követően, a megadott időpontig nem igazolja, hogy megfelel
a képesítő vizsgára bocsátás PK-ban meghatározott feltételeinek, úgy a jelentkezését a
vizsgaközpont törli, melyről jelentkező írásbeli tájékoztatást kap.

3.
Felmentési kérelmek benyújtása jogszabály (tanulmányi versenyeredmény;
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező, sajátos nevelési igényű
jelentkező, fogyatékkal élő jelentkező esetén), KKK, PK alapján
Szakmai és Képesítő vizsga esetén egyaránt:
A szakmai vizsga, képesítő vizsga vizsgatevékenységei alól – a jogszabályban vagy a KKKban, illetve PK-ban meghatározott kivétellel – nem adható felmentés (Szkr. 264. § (1)).
Az Szkr. 264. § (1) bekezdése alapján a vizsgázó felmentést kérhet szakmai vizsga
vizsgatevékenységei letétele alól, ha a jogszabály, illetve a KKK erre lehetőséget ad.
Képesítő vizsga esetén vizsgatevékenység alóli felmentés a PK-ban rögzített esetekben az ott
meghatározott feltételek teljesülése esetén adható.
Mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos
szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a KKK-ban
meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést,
teljesítményt, szintet elérte. Ebben az esetben a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység
eredménye jelesnek minősül (Szkr. 264. § (2)).
Az Szkr. 297. § (1), (2), (3) bekezdésére és (3) bekezdés b), c) pontjára figyelemmel a
vizsgaközpont
1)
az interaktív, írásbeli vizsgatevékenységen lehetővé teszi a tanulmányok során
alkalmazott segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét. A vizsgaközpont a
halláskárosodott vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység szóban történő részének idejére - ha
az indokolt - jelnyelvi tolmácsot biztosít.
2)
indokolt esetben engedélyezi, a vizsgázó igazolt kérelme alapján
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a) a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy annak egy
típusa, szintje alól, ha a vizsgázót a szakmai oktatás, szakképzés során is mentesítették az
idegen nyelv értékelése és minősítése alól,
b) az interaktív, írásbeli vizsgatevékenység szóban történő vizsgatevékenységgel vagy a
vizsgatevékenység szóban történő részének interaktív, írásbeli vizsgatevékenységgel
történő kiváltását,
c) az adott vizsgatevékenység az arra meghatározott időnél hosszabb idő alatt történő
teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a
projektfeladatra előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a KKK-k, PK-k másként
rendelkeznek.
A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg a vizsgázónak írásban kell benyújtania a
Vizsgaközpontnak a szakmai vizsgához, képesítő vizsgához kapcsolódó Felmentési kérelmeket
(2. sz. melléklet) és – rendelkezésre állás esetén – a kérelmek alapjául szolgáló
dokumentumokat.
A felmentési kérelem alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat a vizsgaközpont ellenőrzi.
Legkésőbb a jelentkezési határidő lejárta után 10 nappal, a kérelmező írásbeli tájékoztatást kap
a felmentési kérelem elfogadásáról, elutasításáról, illetve a felszólítást a hiányzó
dokumentumok pótlására. Nem pótolt, vagy nem megfelelő igazoló dokumentumok esetén a
kérelmet a vizsgaközpont elutasítja. Felmentési kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára,
az erről szóló határozat kiállítására a vizsgaközpont vezetője jogosult.

4.

Különleges igények, egyedi rendkívüli szükségletek figyelembe vétele

Szakmai és képesítő vizsga esetén egyaránt:
A Vizsgaközpont a jelentkezési lapon tájékoztatja a jelentkezőt, hogy az időben, előre jelzett
különleges igényeinek, egyedi rendkívüli szükségleteinek figyelembevételére az Szkr.-re
tekintettel van lehetőség.
Vizsgarész beszámítása
Másik vizsgaközpontból hozott vizsgarész eredményének beszámítására kérelem írásban a
jelentkezéssel egyidejűleg adható be a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont vezetője a
rendelkezésre álló igazoló dokumentumok (jelentések, adatok, jegyzőkönyvek) ellenőrzése
után, a vizsgarész beszámíthatóságának kivizsgálását követően dönt és a döntésről a jelentkezőt
a megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban, a jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb
10 nappal tájékoztatja.
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Méltányossági kérelem
Méltányossági kérelem írásban – lehetőség szerint – a jelentkezéssel egyidejűleg adható be a
vizsgaközpontnak. Méltányossági kérelem nyújtható be pl. az adott vizsganap időbeosztásával
kapcsolatban indokolt esetben pl. távolról érkező jelentkező, kisgyermek gondozása,
egészségügyi problémák miatt.
A méltányossági kérelmet a vizsgaközpont vezetője bírálja el. A döntésről a jelentkezőt írásban
a megadott elérhetőségek egyikén 15 napon belül tájékoztatjuk. Vizsga megkezdése előtt 15
napon belül érkezett méltányossági kérelem esetén, a vizsgaközpont vezető az elbírálást
lehetőség szerint a legrövidebb időn belül teszi meg. Kérelmező tájékoztatása a döntést
követően megtörténik, legkésőbb a vizsgát megelőző napig (beérkezés függvényében).
A vizsgát megelőző munkanapon, illetve a vizsga napján beadott méltányossági kérelmet a
vizsgaközpontnak nem áll módjában befogadni.
Rendkívüli élethelyzetből adódóan a vizsga megkezdése előtt bejelentett méltányossági
kérelem esetén a vizsgaközpont a helyszínen jelenlévő képviselője jogosult a méltányossági
kérelmet fogadni, arról a vizsgaközpont vezetővel egyeztetni, majd a döntést a kérelmező és a
vizsgabizottság tudomására hozni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.
Méltányossági kérelemre hozott döntéssel szemben nincs fellebbezési lehetőség.

A felülvizsgálati kérelem és a panasz benyújtása
Fellebbezés:
Az ügyfélnek a vizsgaközpont által – a vizsgáztatással kapcsolatos folyamat bármely
szakaszában – hozott döntés felülvizsgálatára vonatkozó kérelme. (továbbiakban felülvizsgálati
kérelem)
Panasz:
A panasz olyan kérelem, bejelentés, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére
irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya
alá. Az eljárásban panasznak minősül minden az ügyfélnek a vizsgabizottság valamely tagja,
vagy a vizsga személyzetének más tagja tevékenységével vagy mulasztásával, a
vizsgaközponttal kapcsolatos kifogása, reklamációja bejelentése.
Az eljárásrendben rögzített formai követelményeknek nem megfelelő kérelmet, bejelentést a
vizsgaközpont nem fogadja be, azt nem vizsgálja.
Felülvizsgálati kérelmet minden esetben – a vizsgaközpont vezetőjének címezve – írásban,
aláírással ellátva, elérhetőséget feltüntetve, személyes átadással vagy elektronikusan kell
benyújtani.
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Felülvizsgálati kérelem
- jelentkezés visszautasítása,
(Jelentkezési lap érvénytelen, ha hiányosan vagy rosszul kitöltött, nincs aláírva vagy a
jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy határidőn túl érkezett meg. Elutasításra kerül a
jelentkezés, ha díjfizetés határidőre nem történik meg)
- felmentési kérelem visszautasítása
esetén nyújtható be.
Jelentkezés visszautasítása esetén az erről kézhez kapott döntést követően három napon belül
van lehetősége felülvizsgálati kérelmet benyújtani az elutasított jelöltnek, írásban.
Vizsgával kapcsolatos kérelem (felmentés) visszautasítása esetén az erről kézhez kapott döntést
követő három napon belül van lehetősége felülvizsgálati kérelmet benyújtani az elutasított
jelöltnek, írásban.
Panaszt személyesen a vizsgaközpont titkárságán, vagy – a vizsgaközpont vezetőjének
címezve – írásban, (névvel és elérhetőséggel ellátott) levélben vagy elektronikusan nyújtható
be. Amennyiben a bejelentőnek nem áll módjában a panaszát írásba adni, úgy személyes
jelenléte mellett a vizsgaközpont munkatársa a panaszt a Panaszkezelési Jegyzőkönyvben
rögzíti.
Vizsgafolyamatban az esetleges kifogások helyben, panaszként kezelhetőek.
Szakmai és képesítő bizonyítványban/oklevélben megjelölt minősítéssel kapcsolatosan
felülvizsgálati kérelem nem nyújtható be.
Panasz
-

a vizsgával összefüggésben:
a) értékeléssel összefüggésben tett panasz

A vizsga során az értékeléssel összefüggő észrevételeit a vizsgázó, a vizsgaszabályzatban
rögzített módon teheti meg az alábbiak szerint:
Interaktív vizsgatevékenység esetén a javított vizsgadolgozatba betekintés lehetőségéről,
módjáról való rendelkezésre vizsgaközpont, a szakképzésért felelős minisztérium utasításai
alapján kaphat felhatalmazást, ennek birtokában vizsgaközpont az érintetteket tájékoztatja.
b) feltételekkel összefüggésben tett panasz
Amennyiben a vizsgafeladatok végrehajtása során a vizsgázó úgy ítéli meg, hogy a feltételek
nem felelnek meg a követelményeknek, pl. kevesebb idő biztosított az előírtnál vagy a
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berendezés, eszköz műszaki állapota a vizsgatevékenység alatt kifogásolható volt, úgy panaszát
az észleléssel egyidejűleg kell megtennie a vizsgabizottságnak szóban, majd szükség esetén a
vizsgaközpontnak írásban is, legkésőbb a vizsgatevékenységek lezárását követő 24 órán belül.
Panasz egyéb a vizsgaközpont működésével, tevékenységével, folyamataival,
esetleges mulasztásaival összefüggésben
A benyújtott dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
-

A kérelmező, illetve a panaszos személyazonosító adatai
A felülvizsgálati kérelem, illetve a panasz tárgya, indoklása
A felülvizsgálati kérelem, illetve a panasz kelte, helye

A felülvizsgálati kérelem, illetve panasz beérkezéséről a vizsgaközpont a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
Bizonyítványban / oklevélben megjelölt minősítéssel kapcsolatosan felülvizsgálati kérelem
nem adható be.
A személyesen benyújtott felülvizsgálati kérelem, panasz esetén az átvevő személy
dokumentáltan igazolja a felülvizsgálati kérelem, illetve a panasz átvételét a benyújtónak. A
felülvizsgálati kérelmet, panaszt a vizsgaközpont bármely munkatársa köteles átvenni,
gondoskodni annak iktatásáról. Az átvett felülvizsgálati kérelemből vagy panaszból egy
példányt vissza kell adni benyújtójának, amelyen szerepel az „átvettem” felirat az átvétel
dátumával és az átvevő személy aláírásával.
A levélen, elektronikus levélen vagy a honlapon keresztül beérkező panaszt, illetve
felülvizsgálati kérelmet a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.
Minden beérkezett felülvizsgálati kérelmet, panaszt egy munkanapon belül továbbítani kell a
vizsgaközpont vezetőnek és a minőségirányítási (a továbbiakban: irányítási) vezetőnek.
A vizsgaközpont-vezető gondoskodik az adott probléma kivizsgálásáról. Minden beérkező
felülvizsgálati kérelmet, panaszt az irányítási vezető nyilvántartásba vesz.
A kivizsgálás folyamata
A felülvizsgálati kérelem, illetve a vizsgával, a vizsgaközpont működésével, tevékenységével,
folyamataival, esetleges mulasztásaival összefüggésben érkezett panasz kivizsgálását a
vizsgaközpont vezetője, tudomására jutását követően azonnal elrendeli.
Minden érkező panasz, illetve felülvizsgálati kérelem elbírálásra kerül abból a szempontból,
hogy az a Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont felelősségi körébe tartozik-e, a vizsgaközpont
tevékenységével kapcsolatos-e.
7

Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
tel.: 93/510-251, e-mail: titkarsag@nszvk.hu, honlap: www.nszvk.hu

Az ügy kivizsgálására, illetve elbírálására a vizsgaközpont vezetője által kijelölt bizottság
(legalább 2 fő)
● felülvizsgálati kérelem esetén két napon belül,
● vizsgafolyamatban érkező panasz esetén a vizsga lezárásig,
● egyéb panasz esetén 30 napon belül
megfogalmazza intézkedési javaslatát. A bizottságnak mérlegelnie kell, hogy a korábban
hasonló ügyben indított vizsgálat eredménye figyelembe vehető-e.
A bizottságnak nem lehet tagja, aki az ügyben személyesen érintett. Ha az ügyben a
vizsgaközpont vezetője érintett, úgy a bizottságot az irányítási vezető jelöli ki. A döntéshez
szükséges minden információ összegyűjtéséért és ellenőrzéséért az irányítási vezető a felelős.
A döntés
A vizsgaközpont vezetője mérlegeli az intézkedési tervben lévő javaslatokat és dönt azok
tárgyában. A vizsgaközpont vezető személyes érintettsége esetén az irányítási vezető a döntés
jóváhagyója. A döntést minden esetben indoklással, jogszabályra, illetve a belső dokumentumra
hivatkozással kell ellátni. A megerősítő, illetve elutasító döntéséről a vizsgaközpont vezetője
aláírt, írásos dokumentumban értesíti a kérelmező panaszos felet.
Panaszok és kérelmek nyomon követhetősége, dokumentáltsága
A panaszok és kérelmek kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének dokumentáltságáért
az irányítási vezető a felelős. Az irányítási vezető a benyújtott panaszokat, felülvizsgálati
kérelmeket elektronikusan tartja nyilván.
Titoktartás a panaszkezelési eljárás során
A panaszkezelési eljárás titoktartási követelmények hatálya alá tartozik, mivel a panaszos félre
és panasz tárgyára vonatkozik. A panaszkezelési eljárás során körültekintően kell felhasználni
a harmadik felekre vonatkozóan a panaszok feldolgozása és kezelése során szerzett
információkat, amennyiben a panaszos másként nem rendelkezik, biztosítani kell a panaszos
adatainak bizalmas kezelését.

Tájékoztatás, adatvédelem

1. Tájékoztatás
Minden esetben, amikor a felülvizsgálati kérelem, panasz benyújtója nevét és elérhetőségét
megadta, a vizsgaközpont döntéséről tájékoztatja. A tájékoztatás iktatásának felelőse a
vizsgaközpont titkársága.
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2. Adatvédelem
A felülvizsgálati kérelem, panasz benyújtójának személyes adatait a vizsgaközpont az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően GDPR szabályzata szerint kezeli. Az erről szóló adatkezelési
tájékoztató a vizsgaközpont honlapján elérhető.

Jogorvoslati lehetőségek
Képesítő vizsga
Felülvizsgálati kérelemmel, panasszal összefüggésben meghozott döntésre kizárólag a
vizsgaközpont jogosult.
Szakmai vizsga
Amennyiben felülvizsgálati kérelemmel, illetve panaszkezeléssel összefüggésben a
vizsgaközpont által meghozott döntést a jelentkező, jelölt, tanúsított személy nem fogadja el
további jogorvoslatért az NSZFH-hoz (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)
fordulhat.

5. Törvényességi kérelem
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet (Szkr.)
287. § (1) bekezdése alapján az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy
intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek
hiányában a tudomásra jutástól számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be.
A benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.
Az Szkr. 287. § (2) bekezdése alapján a törvényességi kérelmet a szakképzési államigazgatási
szervnek kell címezni, de az akkreditált vizsgaközponthoz kell benyújtani. Az akkreditált
vizsgaközpont a törvényességi kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével
és a törvényességi kérelemmel érintett szakmai vizsgára megbízott vizsgafelügyelő
állásfoglalásával együtt öt napon belül továbbítja a szakképzési államigazgatási szervnek.
Az Szkr. 287. § (3) bekezdése alapján a törvényességi kérelmet a szakképzési államigazgatási
szerv a beérkezést követő naptól számított öt napon belül bírálja el.
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6. Értékelési folyamat
A vizsgaközpont a vizsgáztatási tevékenysége során az értékelést olyan módon tervezi meg és
építi fel, amellyel biztosítja, hogy objektíven meghatározható legyen a jelölt, milyen mértékben
teljesítette a tanúsítási rendszer követelményeit.
Az értékelés végzésének kiemelt területei:
−
a vizsga bemeneti feltételei,
−
a jelöltek felkészültsége.
Vizsgázó teljesítményének értékelése a Képzési és Kimeneti Követelményekben
/Programkövetelményekben rögzítettek alapján kerül meghatározásra. A vizsgatevékenység
aránya teljes szakmai vizsgán belül a KKK-ban/ PK-ban rögzített. A vizsgatevékenység akkor
eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám KKK-ban/ PK-ban rögzített
minimum százalékát legalább elérte. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai a KKK –
ban/ PK-ban rögzítettek.
Az értékelés a Képzési és Kimeneti Követelményekben / Programkövetelményekben
hivatkozott javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és
feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Az értékelést
kizárólag a vizsgaközpont által előzetesen jóváhagyott, vizsgaközpont által a feladatra képzett,
adott vizsgára a vizsgaközpontól megbízást kapott vizsgabizottsági tag végezheti. Az értékelést
végző vizsgabizottsági tag a mérést végző bizottsági tagtól kapott adatok és információk alapján
végzi az értékelést. Az értékelési dokumentumot a vizsgafelügyelő aláírja. A szakmai vizsga
eredményébe az ágazati alapvizsga a KKK-ban/ PK-ban rögzített súlyaránnyal számít bele. A
tanúsításról szóló döntést a vizsgadokumentáció alapján a vizsgaközpont vezető hozza meg.
A vizsgaközpont a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és annak végrehajtásáról
rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben, a Képzési és Kimeneti Követelményekben és
Programkövetelményekben rögzítettek figyelembe vétele mellett vizsgaszabályzatában
részletesen előírja a vizsgázók értékelésre vonatkozó szabályokat.
Más vizsgaközpontból hozott vizsgarész beszámításának lehetőségét jelentkező írásbeli
kérelme alapján, a beérkezett dokumentációk ellenőrzését követően, annak egyenértékűségét
megvizsgálva mérlegeli a vizsgaközpont.

10

