
KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA
2022-23 
tanév .

A vizsgaszervező intézmény a szakképző intézmény (szakképzési centrum).

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) 125. § (9) bekezdése 

értelmében a szakmai vizsgát 2025. december 31-éig a szakképző intézményben az e 

törvényben meghatározott feltételekkel kell megszervezni azzal, hogy akkreditált 

vizsgaközpont alatt a szakképző intézményt kell érteni.

− A vizsgaszervező intézmény a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Szkr.) 268. 

§ Az akkreditált vizsgaközpont

1. megbízza a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagjait, kijelöli a szakmai 

vizsga jegyzőjét, az interaktív vizsgatevékenység felügyelőjét és a technikai feltételek 

folyamatos biztosításáért felelős személyt,

2. elkészíti a lebonyolítási rendet,

3. gondoskodik a szakmai vizsga helyszínének előkészítéséről, személyi és tárgyi 

feltételeinek a szakmai vizsga során történő folyamatos biztosításáról,

4. a vizsgabizottság jogellenes működése vagy annak előre látható bekövetkezése esetén 

felhívja a vizsgabizottság figyelmét a jogszerű működés feltételeinek biztosítására, 

megtartására,

5. előkészíti a szakmai vizsga eredményének kihirdetését és

6. gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és továbbításáról.



Vizsgafelügyelő és a 

vizsgabizottság további 

tagjai, 
a mérési feladatokat ellátó tag,

értékelési feladatokat ellátó tag /mindhárom 

szakmai bizottságban/



A vizsgára történő jelentkezés:
A vizsgára személyesen, írásban kell jelentkezni (nyomtatvány 

kitöltésével 2023. februrár 15-ig)

Jelentkezéskor be kell mutatni:

személyazonosító igazolványt,

lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

előképzettséget tanúsító eredeti bizonyítványt

A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban 

szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmény

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a 

Vizsgák menüpont alatt



A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:

Grafikus Kerámiaműves Textilműves

Gyakorlati 

vizsgatevékenység

• Vizsgaremek készítése

• Szakmai portfolió 

készítése a tanulmányok 

során készült munkákból

Gyakorlati 

vizsgatevékenység

• Vizsgaremek készítése

• Szakmai portfolió 

készítése a tanulmányok 

során készült munkákból

Gyakorlati 

vizsgatevékenység

• Vizsgaremek készítése

• Szakmai portfolió 

készítése a tanulmányok 

során készült munkákból

Központi írásbeli 

vizsgatevékenység (NINCS)

Központi írásbeli 

vizsgatevékenység (NINCS)

Központi írásbeli 

vizsgatevékenység (NINCS)

Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység



A komplex szakmai vizsga szorgalmi időben 

készítendő feladatai:

Szakmai komplex portfólió 

Szakmai vizsgaremek

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév 

második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, 

illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által 

kontrollált körülmények között folyik



A GYAKORLATI  VIZSGA VIZSGAFELADATAI:

Grafikus Kerámiaműves Textilműves

Szakmai komplex portfólió 

bemutatása és prezentáció

időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya a gyakorlati 

vizsgatevékenységen belül: 30%

Szakmai komplex portfólió 

bemutatása és prezentáció

időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya a gyakorlati 

vizsgatevékenységen belül: 40%

Szakmai komplex portfólió 

bemutatása és prezentáció

időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya a gyakorlati 

vizsgatevékenységen belül: 30%

Szakmai vizsgaremek bemutatása 

és prezentáció

időtartama: 15 perc

értékelési súlyarány: 40%

A szakmai vizsgamunka

időtartama: 15 perc

értékelési súlyaránya: 30%

Szakmai vizsgaremek bemutatása 

és prezentáció

időtartama: 15 perc

értékelési súlyaránya:70%

Helyszínen készítendő :Kép és 

szöveg integrációja:

(tervezése és nyomdai 

előkészítése számítógéppel)

időtartama: 120 perc

értékelési súlyaránya: 30% 

A gyakorlati vizsgatevékenység 

időtartama összesen: 30 perc 

(2x15 perc)

A gyakorlati vizsgatevékenység 

értékelési súlyaránya összesen: 

70 %



Komplex portfólió, vizsgaremek és prezentáció

leadási határideje:

Komplex portfólió: 2023.ÁPRILIS 20.
nyomtatott és elektronikus prezentáció formájában- grafikus

nyomtatott és/vagy elektronikus prezentáció formájában-kerámiaműves,textilműves

Vizsgaremek :

2023. május 15.

Vizsga kiállítás rendezés 2023.május.22-25.

/módosíthattatlan adathordozón/ 



A Vizsgamunka feladatot az utolsó 

szakképzési tanév második 

félévében a vizsgaszervező 

intézmény adja ki és hagyja jóvá. 

A kivitelezés szorgalmi időben, a 

vizsgaszervező által kontrollált 

körülmények között folyik. 

Az elkészült Vizsgamunkát és 

annak portfolióját a nappali 

rendszerű képzés esetén legkésőbb 

az utolsó tanítási napon kell  

leadni a vizsgaszervezőnél.

Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a 

vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex 

halmazából.

A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazzák a készítési folyamat leírását és dokumentációját.

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja 

ki, illetve hagyja jóvá. 

Grafikus Kerámiaműves Textilműves

A  kész vizsgaremeket

és annak portfolióját a 

szakmai vizsga első 

napja előtti 15. naptári 

napon kell leadni a 

vizsgaszervezőnél.

A  kész vizsgaremeket a 

szakmai vizsga első napja 

előtti 15. naptári napon kell 

leadni a vizsgaszervezőnél.



Szóbeli vizsgatevékenység:
Grafikus Kerámiaműves Textilműves

• Szaktörténet és 

szakelmélet

• Művészettörténet
A vizsgatevékenység 

időtartama: 60 perc 

(felkészülési idő 2x15 

perc, válaszadási idő 2x15 

perc)

A vizsgatevékenység 

értékelési súlyaránya: 30 %

• Szaktörténet és 

szakelmélet

• Művészettörténet

A vizsgatevékenység 

időtartama összesen: 60 

perc (felkészülési idő 2x15 

perc, válaszadási idő 2x15 

perc)

A szóbeli 

vizsgatevékenység 

értékelési súlyaránya 

összesen: 30 %

• Szaktörténet és 

szakelmélet

• Művészettörténet

A vizsgatevékenység 

időtartama: 60 perc 

(felkészülési idő 2x15 

perc, válaszadási idő 2x15 

perc) 

A vizsgatevékenység 

értékelési súlyaránya: 30 %

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=449&Itemid=101



A szakmai vizsga tervezett időpontja:2023 június első hetében három munkanap

A Szaktörténet és szakismeret vizsgafeladathoz adatok nélküli képi 

információk adhatóak, melyeket a vizsgázó a felelet illusztrálására 

szabadon felhasználhat.

A Művészettörténet vizsgafeladathoz adatok nélküli képi 

információk adhatóak, melyeket a vizsgázó a felelet illusztrálására 

szabadon felhasználhat.

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények 

alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott 

kérdésekre ( a tételsor nyilványos )



ELÉRHETŐSÉG:

www.nive.hu

SZAKKÉPZÉSI DOKUMENTUMOK

Szakmai és vizsgakövetelmények

A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban 

szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 

adatbázisa

http://www.nive.hu/
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=526
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=501


https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=168 

 

248. 54 211 04 Grafikus Szaktörténet és szakelmélet  2017-10-19 

249. 54 211 04 Grafikus Művészettörténet  2017-11-02 

 

 

391. 54 211 05 Kerámiaműves A) Szaktörténet és szakismeret  2017-05-18 

392. 54 211 05 Kerámiaműves B) Művészettörténet  2017-05-18 

 

779. 54 211 08 Textilműves A) Szaktörténet és szakismeret  2017-05-18 

780. 54 211 08 Textilműves B) Művészettörténet  2017-05-18 

 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=168


