20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány
32. § (1) Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelménynek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, a
Magyar Köztársaság címerével ellátott, a 2. számú melléklet alapján készült szakképesítés megszerzését igazoló
bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap. Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló
rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, a Magyar Köztársaság címerével ellátott, e rendelet 2.
számú melléklete alapján készült, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap. A bizonyítványban meg kell jelölni a
szakképesítés körét (szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés).
(2) A vizsgázó kérésére a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg, vagy azt követően magyar, angol, német vagy
francia nyelven kiállított szakmai bizonyítvány kiegészítőlapot (a 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 e rendelet 4. számú
melléklete tartalmazza.
(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) honlapján található „Nemzeti
Referencia Központ”-ról letölthető bizonyítvány kiegészítőlap nyomtatványt a vizsgaszervező tölti ki. A kitöltött
bizonyítvány kiegészítőlapot a vizsgaszervező vezetője aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesíti.
(4) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben, ha a vizsgázó olyan képzésben vett részt, amelynek képzési
programja a felnőttképzésről szóló törvény 16. §-a és 19. §-a alapján akkreditált program, akkor az akkreditált
program lajstromszámát a bizonyítvány kiegészítőlapon fel kell tüntetni.
(5) A bizonyítvány kiegészítőlap kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési
díj a bizonyítvány kiegészítőlap kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka kiegészítőlaponként.
(6) 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. A szakmai vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával ellátott
bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője írja alá.
(7) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve
ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító
vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.
(8) Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló egyéb okirat (különösen:
személyazonosító igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás) alapján a vizsgaszervező pótbizonyítványt
állít ki. A pótbizonyítványban azokat az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló okiratból
megállapíthatók.
(9) A bizonyítványt - a Közotv. 72. §-ában foglaltak kivételével - magyar nyelven kell kiállítani.
(10) A vizsgaszervező által elkészíttetett szakmai vizsgabizottság körbélyegzője külső ívén a vizsgaszervező
megnevezését, a belső ívén a „mellett működő szakmai vizsgabizottság” szöveget, valamint a vizsgaszervező
székhelyének a nevét, közepén a Magyar Köztársaság címerét tartalmazza.
(11) 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.
(12) A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.
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A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, valamint a szakképesítésért felelős
miniszterrel, a Központi Statisztikai Hivatal Elnökével és a Közbeszerzések Tanácsának Elnökével (a továbbiakban:
szakképesítésért felelős miniszter) egyetértésben - és az 5. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendelem el:
1. §
2. §
3. §
4. §
5. § (1)
(2)
6. §
7. § A 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 4.
számú melléklettel és 2. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

4. számú melléklet a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelethez
EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ*
1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)
3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

*Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a
szakképesítés érvényes bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi
Határozat a szakképesítések átláthatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency
of vocational training certificates” (96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Határozat a szakképzési
bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of
10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and
trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására)
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Az átláthatóságról további információk érhetők el: www.cedefop.eu.int/transparency
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza
A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és
státusza

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és
osztályzata az ötfokú skálának megfelelően
A bizonyítvány sorozatjele:
.......................................
sorszáma: ........................................

1. A szakmai elméleti vizsgatárgyak eredményei
érdemjeggyel kifejezve
Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai

A bizonyítvány kiállításának időpontja:
..............................................................
A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai

Szakmai elmélet osztályzata
2. Szakmai gyakorlati felkészültség értékelése
A gyakorlati vizsga tantárgyai

Szakmai gyakorlat osztályzata
Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása
A teljes program
Időtartam
százalékában
(órák/hetek/hónapok/évek)

%
Iskolai/képző központ alapú
Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettség
Teljes képzési idő
Belépési követelmények:

További információk:

További információ (beleértve a nemzeti minősítési módszer leírását):

A szakmai és vizsgakövetelmények elérhetősége: http://www.nive.hu
Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ: Nemzeti Szakképzési Intézet http//:www.nive.hu/nrk/index.htm
A vizsgaszervező vezetője:
...............................................................................................
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Kiállítás dátuma:
...............................................................................................................

