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Tájékoztató az ágazati alapvizsgáról 

 

Tisztelt Szülők! Tanulók! 
 

 

A 2021/2021-es tanévtől a 9. évfolyam végén a tanulóknak ágazati alapvizsgát 

kell tenni. 

 

Az ágazati alapvizsga állami vizsga, melyet a tanulmányok alatti vizsgák 

szabályai szerint kell megszervezni és lebonyolítani. 

(„A képzésben résztvevők az adott ágazatban történő munkavégzéshez 

szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás 

keretében méri. Az ágazati alapvizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni.”) 

 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele a 9. évfolyam sikeres elvégzése. 

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, akkor 

csak a sikeres javítóvizsga után tehet ágazati alapvizsgát. 

Ha a tanuló tanulmányait sikeresen befejezte ugyan, de az ágazati alapvizsgán 

nem felelt meg (elégtelen osztályzatot kapott), akkor a 10. évfolyam 

megkezdése előtt javító ágazati alapvizsgát tehet. 

 

A 10. évfolyam megkezdésének alapfeltétele a sikeres ágazati alapvizsga 

megléte. 

 

A sikertelen ágazati alapvizsga esetén a tanulónak az ágazati alapoktatást (a 9. 

évfolyamot) meg kell ismételnie. 

 

 

Iskolánkban az ágazati alapvizsgára bocsátáshoz május 23-ig a tanulónak a 

tanult tantárgyai éves követelményeinek legalább 51%-át teljesítenie kell. 

 

Iskolánkban az ágazati alapvizsga időpontja: 

 

Építőipar:   2021. május 31. 08
00

 óra 

   2021.június 01. 08
00

 óra 

 

Gépészet:   2021. május 27. 08
00

 óra 

 

Fa és bútoripar: 2021. május 28. 08
00

 óra 

 

Kreatív:  2021. május 27. 08
00

 óra 

 

Kereskedelem: 2021. május 26. 08
00

 óra 
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A vizsganapokon kérünk minden vizsgázót, hogy tartsa be a járványügyi 

szabályokat, és a vizsga meghirdetett időpontja előtt legalább 30 perccel 

korábban jelenjen meg! 

 

Az ágazati vizsgára történő jelentkezéshez a jelentkezési lapokat az 

osztályfőnökök biztosítják tanulóink részére. 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat is az osztályfőnökökhöz kérjük 

eljuttatni! 

 

A jelenlegi járványhelyzet miatt sok a bizonytalanság. 

Az ágazati alapvizsgákkal kapcsolatosan bármilyen változás esetén értesíteni 

fogjuk Önöket. 

 

 

 

Jó tanulást, eredményes felkészülést kívánok! 

 

 

2021. március 

 

 

Pappné Tóth Edit 

igazgató 


