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Szegedi Szent Benedek School of Business Technikum 

az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 
 

A tanulmányok alatti vizsgák, a Szakmai program 2.9. fejezete alatt szabályozott. 

 

 

Vizsgaidőszakok 

 

A javítóvizsgák a tanév rendje szerint, augusztus 15-31. közötti időszakban zajlanak. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

Az a tanuló tehet osztályozó vizsgát április 30-ig, aki előzetesen benyújtotta jelentkezését az 

előrehozott érettségi vizsgára. Ettől eltérő időpontban indokolt esetben igazgatói engedéllyel 

lehet osztályozó vizsgát tenni. 

A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

 
A vizsgára való jelentkezés 

A tanuló az igazgatónak címzett kérvénnyel fordulhat az osztályozó vizsga letételének 

engedélyezéséért. A kérvény beadásának határideje: 

az áprilisi osztályozó vizsgára március 31-ig 

egyéb esetekben a vizsga előtt minimum 30 nappal.  

Az igazgató gondoskodik a vizsga megszervezéséről. A kérvény elutasítása esetén az igazgató 

írásban értesíti a tanulót. 

 

A vizsgák követelményrendszere 

A tantárgyanként külön meghatározott követelményrendszert a munkaközösség határozza meg. 

Osztályozó vizsgát az tehet, akinek a nevelő testület engedélyezte, vagy az előrehozott érettségi 

vizsga miatt kérelmezte azt.  

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga lefedi az egész tanév tananyagát (félévkor az 

első félév tananyagát), összhangban az oktatási és képzési program helyi követelményeivel. A 

tantárgyankénti követelményrendszer nyilvános, az iskola honlapján megtekinthető. 

 

A vizsgázás módja 

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák minden alkalommal írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

részből állnak. Az írásbeli vizsga időtartalma 60 perc. A szóbeli vizsga tételhúzás alapján 

történik. Az oktató minimum 10 tételt készít elő. Póttétel az előkészített tételeken kívül nem 

húzható. 
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Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

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

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, 

- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja 

- a kétszázötven tanítási órát, 

- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az 

elméleti tanítási órák húsz százalékát, 

- illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatótestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen (az oktatótestület az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget 

tett a jogszabályban meghatározott értesítési kötelezettségének), 

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

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie, 

- felnőttoktatás esetén, ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról 

távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni 

tudásáról, mely osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. 

A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról 

való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben 

kell megszervezni. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor engedélyezték, hogy egy vagy több 

tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget. Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is. 

Osztályozó vizsgánál az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási 

szintjét jelzi. 
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Osztályozó vizsga esetén a tanuló tovább haladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a 

tanuló az osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett, 

vagy megfelelően teljesített minősítést kapott. A sikertelen osztályozó vizsga vagy a 

vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után. 

Felnőttoktatás esetén, ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével 

összefüggő osztályozó vizsgát kíván tenni, az intézmény vezetője a vizsga megkezdése előtt 

legalább harminc nappal a vizsgázói létszám, az évfolyamok feltüntetése, valamint a 

vizsgabeosztás megküldése mellett a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjétől 

vizsgabiztos kirendelését kéri. 

 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

A különbözeti vizsgán kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) 

tudásszintskáláján milyen helyet foglal el (pl.: iskolaváltó, idegen nyelvi csoportba illeszkedő 

tanuló esetén). 

A tanuló különbözeti vizsgát tesz, ha 

- tanulócsoportot kíván változtatni, és az igazgató a változtatás feltételeként a 

különbözeti vizsga letételét szabja, 

- intézményünkbe való átvételét kérelmezi, és az igazgató az átvétel feltételeként a 

különbözeti vizsga letételét szabja. 

 

Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Javítóvizsgát a vizsgázó az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet (keresztféléves képzés esetén az osztályt záró 

félévi osztályozó konferenciát követő egy hónapon belül, a továbbhaladó osztályba történő 

zökkenőmentes visszacsatlakozás érdekében lehetőség szerint minél előbbi időpontban, 

ugyanakkor annak figyelembevételével, hogy a tanulónak lehetősége legyen sikeresen felkészülni 

a vizsgára). Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés 

szervezője azt engedélyezte. 

Magasabb évfolyamra a tanuló abban az esetben léphet, ha a javítóvizsgán minden 

vizsgatantárgyból legalább elégséges osztályzatot, vagy megfelelően teljesített minősítést kapott. 

 


