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4. számú tanügy-igazgatási szabályzat

Szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány
I. A bizonyítvány
és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat. A bizonyítvány egy nyomdai
úton előállított, sorozatjellel és sorszámmal ellátott tanúsítvány.
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján a
„B” védelmi kategória szerint gyártott és forgalmazott nyomtatvány, amely szoros elszámolási
kötelezettség alá esik.
Az elrontott példányokat a selejtezést követően meg kell semmisíteni. A kitöltetlen, elveszett
bizonyítványok érvénytelenítéséről és az érvénytelenített bizonyítványok közzétételéről a
szakképzésért felelős miniszter gondoskodik.

II. Törvényi szabályozás:
A szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány használatáról a 20/2007. (V. 21.) SZMM
rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárásrendjéről 30-34.§.-a, valamint
a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről rendelkezik.
A rendeletekben nem szabályozott kérdésekben e szabályzat rendelkezik.
III. Általános rendelkezések
1) Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek megfelelően
eredményes szakmai vizsgát tett, Magyarország címerével ellátott, a 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet 2. számú melléklete alapján készült, szakképesítés, szakképesítéselágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt
(a továbbiakban: bizonyítvány) kap. A bizonyítványban meg kell jelölni a szakképesítés
körét (szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés).

2) A vizsgázó kérésére a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg, vagy azt követően magyar,
angol, német vagy francia nyelven kiállított szakmai bizonyítvány kiegészítőlapot (a
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továbbiakban: bizonyítvány kiegészítőlap) kell a vizsgaszervezőnek kiadnia, amelynek
tartalmaznia kell a bizonyítványt kiállító intézmény nevét és jogi státuszát, a
bizonyítvány sorozatjelét, sorszámát, a bizonyítvány kiállításának időpontját, a
vizsgarészek megnevezését, illetőleg teljesítmény-százalékait, a vizsga osztályzatát,
valamint a szakképzés folyamatára vonatkozó információkat.
A bizonyítvány kiegészítőlap általános felépítését a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
4. számú melléklete tartalmazza.
3) Szakképesítést, igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a szakmai vizsgán teljesítette a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt.

IV. Kitöltés szabályai:
1) A vizsgabizottság jegyzője a törzslap alapján – a törzslapon szereplő adatokkal egyezően
– kiállítja a bizonyítványt, mely a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben
meghatározott vizsgarészek teljesítmény-százalékait is tartalmazza.
2) Minden bejegyzésnek olvashatónak kell lenni.
3) A bizonyítványban aláírni csak kék színű tintát tartalmazó tollal lehet.
4) A bizonyítványt – a Knt. 72. §-ában foglaltak kivételével – magyar nyelven kell kiállítani.
5) A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány
cseréjére a vizsgaszervező, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a székhelye
szerint illetékes főjegyző jogosult.
6) Javítás: Egyértelmű áthúzással olyan módon, hogy az eredeti szöveg olvasható legyen. A
javítást záradékolni kell. A záradékban fel kell tüntetni, hogy mit mire javított. A
záradékot annyi személynek kell aláírni, ahányan az eredeti bejegyzést aláírták.
7) A szakmai vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával ellátott bizonyítványt a
vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező intézmény vezetője aláírásával és a szakmai
vizsga bélyegzőjének lenyomatával hitelesíti.

