SZAKMAI VIZSGAIDŐSZAKOK, VIZSGANAPOK 2018-2019
1. A szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét,
valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével – az
alábbi időben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2018. október 1-5. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2019. február 4-8. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2019. február- március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2019. május 13-14. május 16-17., május 22. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2019. május-június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. május-június
4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények
vizsgarendjét.
5. Az egyes Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek
átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2019. május 30án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli
vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét
vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a

vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga
írásbeli tételét biztosító intézményt.
7. A Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2019.
június 14., a további vizsgatevékenységeket 2019. június 28-ig kell megszervezni.

SZAKMAI VIZSGÁK TERVEZETE
SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM
2019. február keresztféléves
Érettségire épülő szakképzés
Szakiskolai szakképzés
KSZ 12.L Eladó
2019. május-június
Érettségire épülő szakképzés
Szakiskolai szakképzés
5/13.L/1 Gépgyártás-technológiai technikus 11.E festő, mázoló és tapétázó
5/13.L/2 Kisgyermek gondozó és nevelő
11.E gépi forgácsoló
5/13.L/3 Turisztikai szervező, értékesítő
11.F asztalos
KSZ 12.J CNC gépkezelő
11.F eladó
11.G hegesztő
HÍD II. rész-szakképesítés
írásbeli június 14., gyakorlat és szóbeli
SZH/2 kerti munkás
június 28-ig

Tervezett szakmai vizsgaidőpontok

Szakma
KSZ 12.L Eladó
11.E gépi forgácsoló
11.E festő, mázoló és tapétázó
11.F asztalos
11.F eladó
11.G hegesztő
KSZ 12. J CNC gépkezelő
5/13.L/1 Gépgyártás-technológiai
technikus
5/13.L/2 Kisgyermek gondozó és
nevelő
5/13.L/3 Turisztikai szervező,
értékesítő

Írásbeli

Gyakorlat

Szóbeli

február-március
május 16.
május 23. /csütörtök
május 21-22./ kedd-sz
május 16.
május 24./péntek
június 4./ kedd
május 22./szerda
május 14-18. május 31./péntek

február-március
június 4. /kedd
május 29./szerda
május 31./péntek
június 5./szerda
június 4./kedd
június 7./péntek

május 16.

május 29./szerda

június 5./szerda

május 16.

június 3. / hétfő

június 6./ csütörtök

május 17.

május 31/péntek

június 3./ hétfő

A vizsgák vizsgáztató bizottságainak munkájában érintettek azok a kollégák, akik a csoportok felkészítésében a képzés során közreműködtek. A
pedagógusok várható munkaidő-beosztását oly módon kell kialakítani, hogy az érintettek részt tudjanak venni a feladatok végrehajtásában. A vizsga
napjait a közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapként kell megtervezni. Ez különösen fontos a szakmai vizsgák esetében, és
ilyenkor az iskola vezetője köteles gondoskodni tanórai/gyakorlati helyettesítésükről. ( 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. §)

