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Bevezető

Tisztelt Szakértő!

Vizsgaközpontunk 2020. július 1-jén jött létre az új szakképzési rendszer részeként.

Célunk, hogy a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott
kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és
lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai
végzettség (bizonyítvány) megszerzését.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. október 14-én feltételesen akkreditált státuszt adott
intézményünknek 23 KEOR területen. Minden kérelmezett képzési területen egy próbavizsga
szervezését és lebonyolítását fogjuk megvalósítani a közeljövőben. Ezt követően a Debreceni
Szakképzési Centrum és számos egyéb vizsgapartner szervezet által biztosított vizsgahelyszínen
szervezünk szakmai- és képesítő vizsgákat.

Szeretnénk magasan képzett és motivált szakemberekkel együtt dolgozni. Velük és a jól felszerelt
vizsgahelyszínek biztosításával arra törekszünk, hogy a nálunk vizsgázók szakmai oktatásukat
követően minél rövidebb idő alatt bizonyítványt szerezhessenek.

Bízunk abban, hogy a következő diák anyaga hozzájárul a tudása frissítéséhez, bővítéséhez.



Minőségpolitika
• A Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont vezetése teljes 

mértékben elkötelezett a minőség iránt. 

• A vizsgaközpont működése az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány 
által támasztott követelményeknek megfelelően került kialakításra.

• Fontosnak tartjuk, hogy a vizsgáztatási folyamatban részt vevő 
munkatárs megismerje a Vizsgaközpont minőségpolitikáját, 
minőségcéljait és a belső szabályzatokat. 



Minőségcélok
A minőségcélok meghatározása, felülvizsgálata, módosítása a Vizsgaközpont vezető feladata.

2021. évi minőségcélok: 
• Felkészülés az akkreditációs folyamatra, szükséges dokumentációk elkészítése. 
• Az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 alapján feltételes akkreditáció megszerzése.

2022. évi minőségcélok (tervezés alatt) : 

• Vizsgahelyszínek számának bővítése 10%-kal (2021. december 31. állapotához képest), 
az újonnan megjelenő KKK/PK miatt. 

• Szakértői adatbázis bővítése 5%-kal (2021. december 31. állapotához viszonyítva), az 
MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány teljesítéséhez kapcsolódó vizsgáztatási 
szolgáltatások tökéletesítése érdekében.

• A NAD-103/13 kérelemben szereplő 23 KEOR területhez tartozó 15 darab witness vizsga 
megszervezése 2022. év végéig. 



Működési politika
• A Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont által

alkalmazott tanúsítási rendszer, a dokumentált struktúrák,
irányelvek és eljárások biztosítják a vizsgáztatási
tevékenység pártatlanságát, a pártatlanság kezelését és az
érdekelt felek kiegyensúlyozott bevonásával az
érdekütközés kockázatának csökkentését.

• A vizsgáztatási tevékenységben résztvevő munkatársak és
megbízott személyek felkészültsége és folyamatos képzése
biztosítja az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány, a
kapcsolódó előírások és a jóváhagyott eljárások
követelményeinek folyamatos érvényesítését.



Pártatlanság
• Pártatlanság (impartiality): Az objektivitás

megléte. Az objektivitás azt jelenti, hogy nem
állnak fenn érdekellentétek, illetve azokat
feloldják oly módon, hogy ne befolyásolják
hátrányosan a testület, vizsgaközpont
tevékenységeit.

• A vizsgaközpont felső szintű vezetése elkötelezi
magát a vizsgáztatás pártatlansága iránt.

• A vizsgaközpont folyamatosan figyeli a
pártatlanságot fenyegető veszélyeket.



Pártatlanság
A pártatlanságot veszélyeztető tényezők magukba foglalják az alábbiakat, de nem
korlátozódnak azokra:

• önérdekből adódó veszélyek: olyan személy vagy szervezet részéről felmerülő
veszélyek, aki vagy amely a saját érdekében cselekszik, a saját előnye érdekében;

• szubjektivitási veszélyek: olyan veszélyek, amelyek akkor merülnek fel, amikor a
személyes előítélet felülkerekedik az objektív bizonyítékon;

• ismerősi viszonyból adódó veszélyek: olyan veszélyek, amelyek olyan személy részéről
merülnek fel, aki ismer egy másik személyt, vagy bízik benne, pl. amikor egy vizsgáztató
vagy a vizsgaközpont személyzete kapcsolatot alakít ki egy jelölttel, ami befolyásolja az
objektív ítéletalkotási képességét;

• megfélemlítési veszélyek: veszélyek, amelyek meggátolnak egy vizsgaközpontot vagy
személyzetet az objektív cselekvésben egy jelölttől vagy más érdekelt féltől való félelem
miatt;

• pénzügyi fenyegetések: a bevételi forrás egy vizsgaközpont számára veszélyt jelenthet
a pártatlanságra nézve.

A Vizsgaközpont a megbízólevélben megfogalmazott összeférhetetlenségi, pártatlansági és
titoktartási nyilatkozatot írat alá a vizsgáztatási folyamatban résztvevőkkel.



Függetlenség 
• A vizsgaközpont a Szakképzési Centrum jogi személyiséggel

rendelkező, teljes szakmai függetlenséggel működő szervezeti
egysége.

• A vizsgaközpont szakmailag függetlenül, önállóan végzi
tevékenységét, melynek részletes szabályait a vizsgaközpont
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A vizsgára való
jelentkezés, a vizsga lebonyolításának és az oklevél/bizonyítvány
kiállításának részletes szabályait a vizsgaközpont Vizsgaszabályzata
tartalmazza összhangban a 2019. évi LXXX. szakképzési törvény és
annak végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelettel.

• A vizsgára bocsáthatóság elbírálásánál a vizsgaközpont alkalmazza a
pártatlanság előírásait.



MSZ EN ISO/IEC 17024:2013
• Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását

végző testületek általános követelményeit írja le.

• Célja: személyek tanúsítását irányító testületek
számára egy általánosan elfogadott alapvető
irányelv szerepét töltse be. A személyek
tanúsítása módot jelent annak biztosításához,
hogy a tanúsított személy kielégítse a tanúsítási
rendszer követelményeit.



MSZ EN ISO/IEC 17024:2013
• Akkreditálást és ellenőrzést a Nemzeti 

Akkreditáló Hatóság végzi 
https://www.nah.gov.hu/

• Folyamat 

a)    Feltételes akkreditációs státusz 
Akkreditálási okiratszám: NAH-12-0010/2021

b)    23 képzési területen witness vizsgák                
megszervezése

https://www.nah.gov.hu/


MSZ EN ISO/IEC 17024:2013

A vizsgaközpont az akkreditációt 5 évre 
kapja meg. 

• Működés közben: felügyeleti audit 
(évente) 

• Megújító audit ( 5. évben) 



Akkreditált területek
KEOR Tanúsítási terület

0211 Audiovizuális módszerek és médiaszakismeretek 

0212 Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés 

0213 Képzőművészet, szépművészet 

0411 Könyvelés és adózás 

0416 Nagy- és kiskereskedelem 

0417 Munkahelyi ismeretek 

0612 Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció 

0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése 

0711 Vegyipar 

0713 Energetika, elektromosság 

0714 Elektronika és automatizálás 

0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar 

0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása 

0721 Élelmiszergyártás 

0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás 

0723 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések 

0732 Építőipar, magas- és mélyépítés

0922 Gyermek- és ifjúságvédelem 

1012 Fodrászat és szépségápolás 

1013 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás 

1014 Sportok

1015 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás 

1041 Szállítási szolgáltatások 



Minőségirányítási rendszer 
• A vizsgaközpont olyan irányítási rendszert

alakított ki, dokumentált, valósított meg és
tart fenn, amely alkalmas az MSZ EN ISO/IEC
17024 jelű szabvány követelményeinek
következetes teljesítésének elősegítésére és
bizonyítására.

• Az alkalmazott irányítási rendszer kielégíti az
MSZ EN ISO/IEC 17024 2013 jelű szabvány
10.2 pontjának követelményeit.



Minőségirányítási rendszer 

• Az irányítási rendszer működését az 
Irányítási Kézikönyv és az ebben 
hivatkozott dokumentumok, valamint a 
mellékleteket képező irányítási 
feljegyzések együttesen valósítják meg. 



Minőségirányítási rendszer 
• Dokumentáció: A vizsgaközpont az alkalmazható

tanúsítási követelményeket a kézikönyvben rögzíti. A
kézikönyv függelékében felsorolja a működéséhez
szükséges rész-szabályozásokat.

• A dokumentáció érvényes, felügyelt változata, minden
érintett munkatárs részére a vizsgaközpont
számítógépein, illetve meghatározott tárhelyen
elérhetőek. A vizsgaközpont működését szabályozó,
leíró dokumentumok tartalmáról a munkavállalók
rendszeres, ismétlő képzésben részesülnek.



Minőségirányítási rendszer 





Minőségirányítási rendszer 

Belső audit 

• Helyszíni vizsgaellenőrző lap MNY-015

• Problémalap MNY-016

Szabályzatok elérhetősége és megismerése 

Pl. Vizsgaszabályzat, Etikai kódex, Különleges 
és rendkívüli események eljárásrendje, 
Esélyegyenlőségi terv 



MNY-078 
Esélyegyenlőségi és egyenlő 
bánásmóddal kapcsolatos panasztételi 
formanyomtatvány 



Képzések 
• Vizsgabizottsági tagok: első alkalommal a 

jóváhagyás feltételeként, majd három 
évente

• Vizsgafeladat készítő és ellenőrző 
szakértők: a megbízási szerződés 
megkötése előtt 

• Jegyzők: első alkalommal a jóváhagyás 
feltételeként, majd évente 



A szakképzés új jogszabályai
• 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

• 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a 
szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról

• A szakképzésért felelős miniszter által 
közzétett képzési és kimeneti 
követelmények (KKK), 
programkövetelmények (PK)



Iskolatípusok I.
Technikum 



Okleveles technikus 



Iskolatípusok II.
Szakképző iskola 



Képzési rendszer



A vizsgával szemben támasztott 
követelmények I.

Legyen:
• pártatlan,
• objektív,
• érthető és világos, 
• az adott idő alatt megvalósítható,
• kerülje az egyoldalú fókuszt és a túlzott specializációt, 
• mérje a meglévő szakmai kompetenciát,
• mérje az elért tanulási eredményeket, 
• nyújtson megbízható eredményeket, 
• valójában azt ellenőrizze, amit a tartalom szempontjából 

ellenőriznie kell.



A vizsgával szemben támasztott 
követelmények II.

• tegyen különbséget a különböző teljesítmények 
között, 

• legyen gazdaságos,
• produktumai legyenek lehetőleg használhatók,
• országosan összemérhető,
• feleljen meg a képzési és kimeneti követelmények és a 

programkövetelmények előírásainak és egyben 
képezze le az adott munkakörrel, feladatkörrel 
kapcsolatos tevékenységeket, elvárásokat.



Szakmai vizsga

Projektfeladatok összeállításának folyamata

• A projektfeladatokat készítő bizottságok 
tagjait az adott területre az akkreditált 
vizsgaközpont bízza meg.

• A projektfeladat készítő bizottságok létszáma 
maximum 3 fő lehet, a gazdaságossági 
szempontokat figyelembe kell venni. 



Projektfeladatok készítésében csak 
olyan szakértők vehetnek részt, akik 
rendelkeznek: 

• a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés 
oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel,

• a feladatkészítés időpontjában oktatási 
tevékenységet végeznek, vagy szakmájukban 
aktívan dolgoznak. 

előnyt jelent:  ha az adott szakma tekintetében  
bbbbbbbbbb oktatási és vizsgáztatási 
mmmmmmmtapasztalattal rendelkezik



Projektvizsgafeladat készítés 
szervezésének és lebonyolításának 
folyamatlépései
• Vizsgaközpont vezető megbízza a 

feladatkészítő bizottságot

• Bizottságok által történő feladatkészítés

• Független szakértők véleményezése

• Szükséges módosítások elvégzése

• Ellenőrzés, véglegesítés

• Titkosítás



Képesítő vizsga

• Írásbeli feladat- PK előírásai szerint

• Projektfeladat – PK előírásai szerint



Vizsgák értékelési szempontjai 
(Szakmai vizsgák és a képesítő vizsgák-
írásbeli)

• Szakmai vizsgák esetén központi írásbeli – számítógép 
értékel.

• Képesítő vizsgák esetében ha a PK másként nem írja 
elő a vizsgaközpont készítteti el.

Az értékelésben a következő elvárási szinteket kell 
megkülönböztetni:
 Az A és a B elvárási szint 60 százalék vagy afölötti 

teljesítményt jelent. 
 A C szint 50 és 60 százalék közötti teljesítményt jelent.
 A D szint 50 százalék alatti amely, nem elfogadható.



Elvárási szintek I.
A szint
 A követelményeknek különleges mértékben 

megfelelő teljesítmény.
 A követelményeknek teljesen megfelelő 

teljesítmény .
 A követelményeknek általánosan megfelelő 

teljesítmény 
B szint
 Egy olyan teljesítmény, amely bár hibákat mutat, 

de a követelményeknek még megfelel 



Elvárási szintek II.
C szint

Egy olyan teljesítmény, amely nem felel meg 
a követelményeknek, de felismerhető benne, 
hogy az alapismeretek megvannak .

D szint

Olyan teljesítmény, amely nem felel meg a 
követelményeknek és amelynél az 
alapismeretek hiányoznak  vagy nem jött 
létre vizsgateljesítmény.



Vizsgák értékelési szempontjai 
(Szakmai vizsgák és a képesítő vizsgák-
projektfeladat)

• Legtöbb szakmai vizsga tartalmaz 
portfoliót, annak prezentálását.

• Projektfeladatot (vizsgaremek, 
záródolgozat, gyakorlati vizsgamunka)



A portfólió értékelése I.
(Általános szempontok)

• A tanulási eredményeknek való megfelelés:
 Kitűnő: az elvárt tanulási eredmények szinte 

mindegyikének megfelel.
Megfelelő: a legtöbb elvárt eredménynek 

megfelel.
 Nem kielégítő: nem tudta értelmezni a 

tanulási eredményeket, nem a tanulási 
eredményeket mutatja be.



A portfólió értékelése II.
(Általános szempontok)

• Hitelesség
 Kitűnő: az összes dokumentum dátummal, 

helyszín, forrásokkal, stb. ellátottak, a 
referenciák megbízhatók.

Megfelelő: az összes dokumentum 
megtalálható, de a források nem mindig 
megbízhatók.

 Nem kielégítő: a dokumentumok egy része 
hiányzik, vagy egyáltalán nincs dokumentum, 
így forrásmegjelölés sincs.



A portfólió értékelése III.
(Általános szempontok)

• Világosság/Érthetőség

 Kitűnő: az egyes dokumentumok érthetők 
és/vagy gondos magyarázattal ellátottak.

Megfelelő: a legtöbb bizonyíték 
magyarázattal bír, de a magyarázatok nem 
mindig világosak. 

Nem kielégítő: Nincsenek kommentárok, 
vagy ha vannak, zavarosak.



A portfólió értékelése IV.
(Általános szempontok)

• A dokumentumok kivitelezése
 Kitűnő: mind kiváló minőségű, rendezett, 

esztétikus, jól szerkesztett. Vizuálisan vonzó.
Megfelelő: A minőség jó vagy kielégítő, 

rendezett, érződik a gondos munkára való 
törekvés. Vizuálisan vonzó.

 Nem kielégítő: a dokumentumok minősége 
nem kielégítő, összecsapott. Vizuálisan 
igénytelen.



A portfólió értékelése V.
(Általános szempontok)

• Reflexió és önértékelés
 Kitűnő: jól érti a portfólió célját, és ehhez tudja viszonyítani 

saját teljesítményét. Ismeri saját erősségeit és gyengeségeit. 
Jól mutatja meg eddigi fejlődését és további fejlődése útját, 
és azt is, hogyan tudja elérni célját.

• Megfelelő: érti a portfólió célját, önértékelése csak részben 
reális. Saját gyengeségeit / erősségeit csak részben érzékeli. 
Fejlődési céljait kitűzi, eddigi fejlődésének mérföldkövei
nem tudatosak.

• Nem kielégítő: kommentárjai az általánosság szintjén 
mozognak, nem érti a minőségi mutatókat, és saját 
teljesítményét sem tudja hozzájuk viszonyítva felmérni



A portfólió értékelése VI.
(Általános szempontok)

• Nyelvi megalkotottság
 Kitűnő: igényes, választékos, jól 

megfogalmazott szövegek, helyesírási hibák 
nélkül.

Megfelelő: jól megfogalmazott szövegek, 
néhány helyesírási hibával.

 Nem kielégítő: igénytelen, széteső szövegek, 
sok helyesírási hibával.



A portfólió értékelése VII.
(Általános szempontok)

• A portfólió prezentációja
 Kitűnő: a megadott időt kitölti, a lényegre koncentrál, 

prezentációja igényes, szókincse választékos, szakmai.
 Megfelelő: a megadott időt segítő kérdésekkel kitölti, 

prezentációja megfelelő, szókincse megfelelő, 
használja a szakma alapvető fogalmait.

 Nem kielégítő: a prezentációra nem készült fel 
megfelelő módon, az elkészített prezentáció 
vonalvezetése nem logikus. Gyakran elveszti a fonalat, 
szókincse hétköznapi.



Projektfeladat kivitelezése I.
• Több részből áll:
 a feladat leírása a tanulónak (utasításokkal, 

értékelésekkel),
 feladat leírása és megoldása a 

vizsgabizottság számára,
 értékelő lap a vizsgabizottság számára,
 eszközök, szerszámok jegyzéke (VK számára),
 A projektfeladatok elkészítéséhez szükséges 

anyagok kimutatása (VK számára).



Projektfeladat kivitelezése II.
Az előlap tartalma

Szakma azonosító száma, megnevezése: 

A projektfeladat vizsgarészei:
• A) vizsgarész: Portfólió készítése vagy valami más

A vizsgarész leírása: KKK alapján
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:…..perc (ha van 

ilyen)
• B) vizsgarész: megnevezése

A vizsgarész leírása: KKK alapján
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: …..perc

A teljes projektfeladat végrehajtásához rendelkezésre álló idő összesen: ….perc
Ha van, több vizsgarész ugyan úgy járunk el mint az előzőekben. 
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:…. %
• A) vizsgarész aránya a teljes szakmai vizsgán belül: …… %
• B) vizsgarész aránya a teljes szakmai vizsgán belül: ….. %



Projektfeladat kivitelezése III.
• A projektvizsga feladatai
• A) vizsgarész: Portfólió készítése vagy valami más
• 1.sz. melléklet
•

•

• B) vizsgarész: ……………….          Ez a vizsgázó számára készül.
• Pontos feladatleírás, műszaki rajz, pontos paraméterek 

megadása, a vizsgázó számára fontos utasítások megadása, 
a szükséges pontszámok és egyéb információk közlése.

•

•

•



Projektfeladat kivitelezése IV.
A vizsgatevékenység értékelése (Ez a vizsgabizottság számára készül)

A) vizsgarész értékelésének szempontjai: lehet megjeleníteni értékelő lapon
KKK alapján 
………………………%
……………………...%
……………………...%
……………………..%
Öszzesen:     % , pontszám:    

B) vizsgarész értékelésének szempontjai:
KKK alapján  részletes útmutatást ki kell dolgozni

………………………%
……………………….%
……………………….%
Ha van, több vizsgarész ugyan úgy járunk el mint az előzőekben



1. sz . melléklet
Portfolió
• Szakma azonosító száma, megnevezése:
• A portfólió és a prezentáció részletes tartalmi és 

formai követelményeinek leírása, értékelése.
• Ezt már korábban ki kell tenni a 

viszgaközpontnak a honlapra, hogy a vizsgázó 
időben megkapja. Úgy kell elkészíteni, hogy ez a 
tanulónak szól.

Elkészítése:
• A KKK előírásai szerint.



2. sz. melléklet

Szakma azonosító száma, megnevezése:

A projektfeladat elkészítéséhez szükséges eszközök, 
szerszámok, gépek és berendezések:
• Pontos felsorolás, darabszám, hogy a 

vizsgahelyszín a vizsgára elő tudja készíteni. Egy 
vizsgacsoportra vonatkoztatva.

• A vizsgacsoport létszáma függ az adott helyen 
egyszerre vizsgáztatható jelöltek számától.



3. sz. melléklet
Szakma azonosító száma, megnevezése:

Excel tábla
• A projektfeladat elkészítéséhez szükséges anyagok 

kimutatása:
• Táblázatban, 1 főre, abban az esetben, ha mindenki 

ugyanazt a feladatot készíti el. Pl. mindenki asztalt 
készít. 

• Táblázatban a tételsorra, ha különböző tételek vannak, 
megjelölve a tételek daradszámát. Pl. pékek más-más 
termékeket sütnek.



Szakmai-pedagógiai vélemény a 
szakmai vizsga projektfeladatához
A szakma azonosító száma:
A szakma megnevezése:

1. A feladat/feladatsor tartalmazza e a KKK elvárásait? Igen   Nem
2. Javítási-értékelési útmutató részletessége a vizsgabizottság számára egyértelmű? Igen   Nem
3. Szakszerű-e az az elvárás, amit a feladatokban végre kell hajtani? Igen   Nem
4. Elegendő-e a feladatok darabszáma? Igen    Nem
5. Szabatos, világos, egyértelmű-e a megfogalmazás? Igen    Nem
6. A KKK-ban meghatározott vizsgaidőtartamot figyelembe véve elegendő-e/

megoldható-e? Igen    Nem
7. Megfelelő-e a feladatokban elvárt tevékenységek korszerűsége? Igen   Nem
8. Egyéb észrevételek és a nem válaszok indoklása:

A projektfeladat megfelel/ nem felel meg a KKK-ban előírt követelményeknek.

Debrecen, 2021…….                                                                                 
…………………….
X Y véleményező                                                 



Formai követelmények
• Times New Roman betűtípus; 

• A szöveg 12-es betűmérettel készüljön, a 
címeket 16-os, az alcímeket 14-es 
betűmérettel kell kiemelni. 

• Másfeles sortávolság, sorkizárt. 
Baloldalon 3,5 cm-es margó, a többi 3 cm; 
az egységes oldalszámozás arab 
számokkal alul a jobb oldalon



Elérhetőségünk
CÍM

• 4030 Debrecen, Fokos utca 12.

TELEFON

• +36 52 437-311 (26 mellék)

EMAIL

• info@devizsga.hu

HONLAP

• www.devizsga.hu

mailto:info@devizsga.hu

