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Felsőoktatási szakmai vizsga ( FFSZV): 
 

Jogszabályi háttér:  

 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) kormányrendelet 17.§ (8) 

bekezdése értelmében: 

A jelentkező a központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt 

szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a 

felsőoktatási intézmény által szervezett- legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi 

szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból 

- a, kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt, tehát 2005. év előtt szerzett magyar 

érettségi vizsgaeredménnyel, 

- b, valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, 

illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel, 

- c, nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the Internaitonal Baccalaurate), 

vagy 

- d, az Európai Iskolák Statútumáról szóló Luxemburgban 1994. június 21-én aláírt 

Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6. ) Kormányrendeletben 

meghatározott Európai érettségi bizonyítványban vizsgaeredménnyel rendelkezik. 

 

A vizsga szervezése: 

 

A vizsgára a behívólevelet az intézmény küldi ki, mely tartalmazza a vizsga pontos idejét 

szabályait, a szükséges segédeszközök listáját, a vizsga eredményének nyilvánosságra 

hozatalának módját és a betekintési , illetve jogorvoslati lehetőségeket.  

 

A vizsga lebonyolítása: 

 

- az írásbeli vizsga lebonyolítására 240 perc áll rendelkezésre 

- az ülésrendet az intézmény határozhatja meg 

- ha a vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel meghosszabítható a 

vizsga ideje, szükség esetén 

- a vizsgázó köteles a vizsga kezdő időpontja előtt legalább 30 perccel a helyszínen 

megjelenni 

- a vizsgázóval az intézmény kijelölt személye még a kezdés előtt ismerteti a 

szabályokat és azok megszegésének következményeit, a lebonyolítás menetét, hol és 

mikor tekinthetik meg a vizsgaeredményeket 

- a vizsgalapokat a kijelölt személy osztja ki a vizsgázóknak, melyre csak és kizárólag 

tollal dolgozhatnak, rajzok esetén engedélyezett ceruza használata 

- a vizsgázó köteles nevét minden lapon feltűntetni, valamint a pótlapokon nevén kívül 

a vizsga idejét és vizsgatantárgy nevét felírni 

- pótlapként csak és kizárólag az intézmény hivatalos pecsétjével ellátott lapok 

alkalmazhatóak 

- az író- és segédeszközökről a vizsgázó köteles saját maga számára gondoskodni, 

egymás között ezen eszközök nem cserélhetőek a többi vizsgázóval 

- az írásbeli vizsga közben a helyiséget csak indokolt esetben hagyhatja el a vizsgázó, 

ezzel egyidejűleg dolgozatát a felügyelő számára köteles átadni, aki a távozás- és 

visszaérkezés időpontját rögzíti a vizsgalapon 

- a felvételiző köteles mobiltelefonját kikapcsolni, vagy átadni a vizsgáztató számára az 

írásbeli ideje alatt 



 

 

- bármilyen tiltott segédeszköz vagy segítség idénybevételekor a vizsgadolgozat 

elvételre kerül, a vizsgázó a termet köteles elhagyni 

- ekkor az intézményi koordinátornak kerül átadásra a dolgozat, aki dönt a további 

teendőkről ( értékelve legyen-e az addigi teljesítmény vagy sem) 

 

Jegyzőkönyv: 

 

- a vizsgáról jegyzőkönyv készül melyben a vizsga kezdésének ideje is rögzítésre kerül 

- ezt a jegyzőkönyvet a teremfelelősök kötelesek elkészíteni 

- tartalmaznia kell a helyszínt, az időpontot, a résztvevőket, az ülésrendet és a vizsga  

menetével kapcsolatos fontos eseményeket, információkat. 

-  a dolgozat javítása után 2 évig megőrzésre kerül 

 

 

A dolgozatok javítása: 

 

- a dolgozatok javítása az OH által kiadott hivatalos javítókulcs alapján történik 

- a javítást az intézmény illetékes személyei végzik  

- a dolgozatok javítása a vizsgázó által használt tintától eltérő színű tintával történik, a 

hibákat érthetően, jól láthatóan kell feltüntetni 

- az intézményi koordinátor a javítandó dolgozatokkal együtt javítandó dolgozati listát 

ad át, melyen fel kell tüntetni az elért eredményt, akár csak a dolgozatokon 

- ha a javító személy a javítási folyamat közben arra a következtetésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt alkalmazott, segítséget vett igénybe, 

megállapítását és annak indoklását rávezeti  a dolgozatra 

- a dolgozaton feltüntetésre kerül a javasolt pontszám, a javítás időpontja, majd az 

intézményi koordinátornak kerül átadásra 

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

 

-  a vizsgázó észrevételt tehet  a kijavított dolgozattal kapcsolatban 

- a javított dolgozat megtekintésére egy munkanap kerül biztosításra, mely már a behívó 

levélben meghatározásra kerül 

- észrevétel csak és kizárólag a nem megfelelő javítás vagy a nem egyértelmű javítás 

esetén tehető, jogorvoslat ezen esetben kérhető 

- - észrevétel jelzésére … nap áll rendelkezésre 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 

 

- A vizsga díjmentes 

- Pótvizsgára nincs lehetőség. 

 

 
Veszprém, 2017. 


