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Az alábbiakban fel szeretnénk hívni a figyelmét, a szakmai vizsgák előkészítésével és lebonyolításával
kapcsolatos néhány változásra:
1. Mellék-szakképesítések vizsgájára történő jelentkezés
A mellék-szakképesítés szakmai vizsgájára történő jelentkezést a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Sztv.) és a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.
A régi Sztv. 22/A. § (2) bekezdése alapján „A szakgimnáziumi tanuló a szakgimnázium pedagógiai
programjában meghatározottak szerint - legkésőbb a tizenkettedik évfolyam első félévét követő, a tanév
rendjéről szóló rendeletben meghatározott február-márciusi vizsgaidőszakra - jelentkezhet a
mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a mellék-szakképesítés
szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett.”
A Korm. rendelet 59/A. § (4) bekezdése szerint „A vizsgázónak a mellék-szakképesítés megszerzésére
irányuló vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványként a
vizsgát közvetlenül megelőző tanulmányi időszak teljesítését igazoló bizonyítványt vagy félévi értesítőt.”
A fenti jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, az a tanuló, aki a mellék-szakképesítés szakképzési
kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette, de valamely közismereti
tárgyból félévkor elégtelen osztályzatot szerzett, jelentkezhet a mellék-szakképesítés megszerzésére
irányuló komplex szakmai vizsgára.
2. A szakmai érettségi vizsgatárgy eredményének beszámítása a szakmai vizsga eredményébe
A Korm. rendelet 59/A. § (5) bekezdése alapján „Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán
megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei lehetőséget adnak a
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szakmai érettségi vizsgatárgy eredményének a vizsga eredményébe történő beszámítására, akkor a
vizsgázónak a vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a
beszámítást.”
A 23/2018 (VII.18.) EMMI rendelet (SZVK rendelet) 2. mellékletében, a 2. sorszámon szereplő Általános
ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítés 7. EGYEBEK 7.2. pontja lehetőséget ad a beszámításra.
A jogszabályi környezet a tanuló választására bízza, hogy a szakmai érettségi vizsgát közép vagy emelt
szinten teljesíti, azonban az elért eredmény beszámításának módjáról nem rendelkezik.
Az egységes gyakorlat érdekében, a szakmai vizsgák lebonyolítása során kérjük az alábbi eljárásrendet
szem előtt tartani:
 A középszintű szakmai érettségi írásbeli vizsgán elért eredmény komplex szakmai vizsgán történő
beszámításához az érettségi feladatlapot a komplex szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenységére
vonatkozó szabályok szerint szükséges értékelni. Ennek alapján 0 – 50 % elégtelen, 51 – 61 %
elégséges, 62 – 74 % közepes, 75 – 87 % jó, 88 – 100 % jeles. Felhívjuk a figyelmét, hogy előbbi
ponthatár meghatározás kizárólag a komplex szakmai vizsga eredményének kialakításához
alkalmazható, az érettségi vizsga eredményének kialakítása az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján történik.
 Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga eredményének beszámítása: az emelt szintű szakmai
érettségi vizsga esetén az írásbeli érettségi vizsgán elért osztályzatot kell a komplex szakmai
vizsga írásbeli vizsgatevékenységének eredményének tekinteni.
3. A szakmai vizsgák előkészítése
Az elmúlt időszakban egyre több olyan szakmai vizsga szervezésére tesznek javaslatot a vizsgaszervezők,
melyek létszáma igen alacsony és messze elmarad a rentábilitás határától. Az egy-két fős vizsgacsoportok
elkerülése érdekében kérem a vizsgaszervezőket, hogy öt fő vizsgázó alatt a vizsgaszervezési igényük
„Minerva” informatikai rendszerbe történő lejelentése előtt, vegyék fel a kapcsolatot az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság munkatársaival, az
esetleges vizsgacsoport összevonások előkészítése érdekében.
4. Vizsgaelnöki pályázatok
Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt)
2019. november 28-án megjelent és 2020. január 1-vel számos, fontos intézkedést léptetett életbe. Ezek
közül kiemelnénk, hogy az Szkt-ban már nem szerepel a „szakképesítésért felelős miniszter” fogalma és így
a szakképzésről szóló a régi Sztv 15.§ (1) pontjában nevesített feladatokat sem láthatja el. „A
szakképesítésért felelős miniszter elkészíti, és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére
megküldi az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöknek javasoltak listáját.”
A fenti szabályozás alapján már nincs lehetőségünk 2020. január 1-től új vizsgaelnöki pályázatok
befogadására. Az ebben az évben lejáró vizsgaelnöki megbízatások 2020. december 31-ig
meghosszabbításra kerülnek.
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