
A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE 

 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (a 

továbbiakban: R.) új 9. sz. melléklettel, a tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályaival 

egészült ki. A jövőben mindezek alapján a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet új melléklete előírásainak 

megfelelően, de a helyben kialakított szabályok szerint történik. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó vizsga, a javítóvizsga és a különbözeti vizsga. 

 

2. Az osztályozó vizsga a tanulmányok alatti vizsga egyik módja, amelynek célja a tanuló 

tudásszintjéről való tájékozódás, a tanulmányi követelmények teljesítésének minősítése 

osztályzattal. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha: 

a.) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b.) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, ill. az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c.) a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d.) a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát (R.21.§(4). bek.). 

 

Az 1-3 pontban foglaltak esetében a Házirendben található jogszabályok irányadóak. Az 

osztályozó vizsga letételét a tantestület csak akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan 

mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát. 

 

2.1 A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatok megállapításához, vagy egy 

adott 

tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha, 

▪ a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet; (összesen 250 órát meghaladó hiányzás; az adott 

tantárgyból illetve, ha a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át), 

▪ külföldi tartózkodás, magántanulói státusz, ill. egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte 

számára az osztályozóvizsga letételét; pl. felmentették a kötelező foglalkozásokon való 

részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére kötelezték (pl. sportolók esetében 

testnevelés), 

▪ tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, ill. 

valamennyi tantárgyból), 

▪ más iskolából lépett át, és a továbbhaladás feltételeként az előzőekben nem tanult 

tantárgyakból az igazgató osztályozó vizsga letételére kötelezte. 

 

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga. 

 
2.2 Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. 

▪ Az osztályozóvizsga részletes követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 

héttel írásbeli tájékoztatást kap. 

▪ Az osztályozóvizsga helye az az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az 

engedélyt az igazgató adhatja meg. 



▪ Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége 

alól. 

▪ A közismereti tárgyak mindegyikéből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni. 

 

Kivételt képeznek ez alól: 

a.) matematika-írásbeli 

b.) testnevelés-gyakorlati vizsga 

 

2.3 Az osztályozóvizsgák lebonyolításának rendje 

 Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, irodalom 

tantárgyból 60 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár, aki a tanulót előzőleg tanította. Az 

elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. A vizsgán az elnökön és a 

kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.  

A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani 

(kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő).  

 

A feleletek maximális időtartama évfolyamonként 15 perc. Az a tanuló, aki feladatát 

nem tudja megoldani, még egy feladatot (póttétel) húzhat, további felkészülési idővel. 

Végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

▪ Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid 

írásos értékelést ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli). 

▪ Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán az előzetes 

figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga 

folytatásától eltiltja, vizsgája elégtelen. Ha a tanuló nem jelenik meg, vagy 

indokolatlanul félbehagyja a vizsgát, azt úgy kell tekinteni, mint ami nem 

sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt meg nem jelenés, vagy vizsgamegszakítás 

esetén módot kell adni a vizsga 8 napon belüli megismétlésére. 

▪ A szóbeli vizsgát évfolyamonként más-más napon kell lebonyolítani, min. 2 nap 

eltéréssel. 

▪ A felsőbb évfolyam vizsgájára csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az 

alacsonyabb évfolyam vizsgáján eredményesen szerepelt. 

▪ Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy 

munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik. 

▪ Az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

▪ Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg. 

 
Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül, ill. a legközelebbi 

javítóvizsga időszakban, javítóvizsgát kell tennie. 

Amennyiben a diák a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot szerzett, évfolyamot ismételni 

köteles. Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a 

törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. Az 

eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon meg kell történnie. 

 

3. Javítóvizsga 

 A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, 

amelyekből a tanuló tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a 

tudását részére felróható szabálytalanság vagy ok miatt nem tudták minősíteni. 



A javítóvizsga letételének lehetősége nem függ az elégtelenre minősített tantárgyak 

számától, tehát sem az igazgató, sem a nevelőtestület nem mérlegelheti a javítóvizsga 

engedélyezését. 

 

A javítóvizsgán részt kell vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az 

év végén megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozóvizsgán vagy a 

különbözeti vizsgán megbukott. 

 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

▪ A javítóvizsga helye az az iskola, amellyel a tanulónak jogviszonya van. 

▪ A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon 

javítóvizsgát tehet. 

▪ A vizsga idejéről és pontos helyéről az igazgató a tanulót és annak szüleit 

kiértesíti, és az iskola honlapján megjeleníti. 

▪ A javítóvizsga követelményeit a szaktanár a vizsgára utalást követő egy héten 

belül ismerteti. 

▪ A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a 

vizsgabizottság előtt. 

▪ A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása, vagy szabálytalanság miatti eltiltás 

osztályismétlést von maga után. 

▪ A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő 

tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, 

mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan 

kell elbírálni.  

 

A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen 

vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie. 

 

▪ A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani. 

▪ A tanév végi elégtelen osztályzat miatti javítóvizsga díjtalan a vizsgázó számára. 

▪ A tanév végi elégtelen osztályzat miatti javítóvizsga nem ismételhető meg. 

▪ A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az 

osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja 

alá. 

Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát 

követő napon. 

 

4. Különbözeti vizsga 

 Az iskola a tanuló másik iskolából történő átvételét a helyi tantervében meghatározott 

évfolyamokon és tantárgyakból különbözeti vizsgához kötheti. 

 

4.1. Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem tanulták 

az iskolánkban tanulandó valamelyik tantárgyat, vagy a tantárgyon belül tartalmilag 

mást tanultak, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. 

 Legfeljebb három tantárgyból tehető különbözeti vizsga. Különbözeti vizsgát tanév 

közben is lehet tenni, legkésőbb az utolsó előtti tanítási héten. A különbözeti vizsga 

konkrét időpontját az igazgató jelöli ki. 

 

Sikertelen különbözeti vizsga esetén a javítóvizsga szabályait kell követni. 

 


