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A 2017/2018-as tanévre vonatkozó információk

 A jelentkezés során vegyék figyelembe, hogy szintvizsga 

minden szakközépiskolai és szakiskolai tanuló számára kötelező, kivéve:

 esti, levelező vagy egyéb sajátos munkarend szerint tanulók

 érettségi végzettséggel rendelkezők

 másod vagy további szakmát tanulók

 részszakképesítést tanulók

 a sikeres szintvizsgával rendelkező tanulók

SNI tanuló - Jelentkezési laphoz igazolás csatolandó

(Írásbeli Szóbeli; + 30 % idő!)

 A szintvizsgát 2018. február 1. és április 30. között kell 

megszervezni.

Kapcsolódó menüpontok:

 Szintvizsga feladatok (első szakképző évfolyam részére)

Tanuló jelenlétéről az iskola köteles gondoskodni! 

(igazolt vagy igazolatlan = ELÉGTELEN!)

http://www.isziir.hu/_frontend/index.php?module=page&id=17


2017/2018 - Szakképesítés OKJ kód Létszám (fő)

Ács 3458201 8

Asztalos* 3454302 97+1*

Burkoló 3458213 13

Cipőkészítő* 3454202 5+2*

Cukrász* 3481101 97+2*

Eladó 3434101 146

Épület- és szerkezetlakatos* 3458203 62+1*

Festő, mázoló, tapétázó 3458204 26

Fogadós 3481105 28

Gépi forgácsoló 3452103 19

Hegesztő* 3452106 130+1*

Ipari gépész 3452104 34

Járműfényező 3452503 9

Karosszérialakatos 3452506 14

Kőműves 3458214 42

Központi fűtés- és gázh. r. szerelő 3458209 11

Népi kézműves / szőnyegszövő* 3421501 4*+5*

Női szabó* 3454206
44+1*

Pincér 3481103 81

Szakács* 3481104 162+3*

Számítógép-szerelő, karbantartó* 3452302 17+3*

Szociális gondozó és ápoló 3476201 32

Villanyszerelő 3452204 36

* SNI 1136 1036 támogatás



FONTOS - Gyakorlati szintvizsga

Szeptemberi előzetes FELMÉRÉS: 1136 fő/2017 1036!

380/hó tanuló szintvizsgáját fogadjuk be!!!

Bejelentő táblázat elküldése 

- Tervezett időpont, fő lejelentése: 2018. 01. 22.-ig!

Idő- és létszámarányos vizsgatervezés!

Kamarai jóváhagyás a tervezett szintvizsga napra!

- Jelentkezési lap + költségvetés: minimum vizsga előtt 30 nap 

Tanulói jelentkezési lap (elérhető: www.iparkamaraszolnok.hu)

2017. 12. 20-án e-mailben kiküldve!!!!!!!!

JELENTKEZÉSI LAP CSAK GÉPPEL KITÖLTÖTT LEHET!!! 

POSTAI úton (ill. személyesen) a JNSZMKIK címére.

http://www.iparkamaraszolnok.hu/


Gyakorlati szintvizsga

Vizsgahelyszín kijelölése

Vizsgacsoportok kialakítása → min. 10 fő 

Tanulók értesítése (időpont, helyszín)

Vizsgabizottság tagjainak megbízása 
Elnök
VB tag
Jegyző és segítő tanár

Összeférhetetlenség!

Vizsga iratainak elkészítése szakmánként és 
vizsgacsoportonként: jegyző



A tanulói adatlapra írható vizsgabizottsági határozatok 

Jegyzőnek

A tanulói adatlapra az alábbi szövegekből az odaillőt kell beírni.
1. „A gyakorlati szintvizsgán a szintvizsga követelménynek megfelelt, ………….. OKJ 

(…………..) szintvizsga letételéről szóló igazolást kapott.”

2. „A gyakorlati szintvizsgán a …………… OKJ (……………) szintvizsga követelménynek 
nem felelt meg, elégtelen osztályzatot kapott. Javítóvizsgát tehet.”

3. „A ……………… OKJ (…………) gyakorlati szintvizsgát elfogadható ok nélkül 
megszakította. Javítóvizsgát tehet.”

4. „A ……………….OKJ (………..) gyakorlati szintvizsgát elfogadható okból megszakította. 
Pótlóvizsgát tehet.„

5. „A ……………….. OKJ (………..) gyakorlati szintvizsgát elfogadható okból megszakította. 
………… vizsgarészből pótlóvizsgát tehet.”

6. „A ………………… OKJ (………..) gyakorlati szintvizsgán elkövetett szabálytalanság miatt 
a …………………….. mellett működő szintvizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltotta. 
Javítóvizsgát tehet.”

7. „A ………………….. OKJ(……………..) gyakorlati szintvizsgán nem jelent meg. 
Javítóvizsgát tehet.



Szintvizsga feladatainak kiválasztása→
A gyakorlati oktatás iskolai felelőse egyeztet az 

Elnökkel!

KÖLTSÉGVETÉS – anyagszükséglet!

(Min. 30 nappal a vizsga előtt!)

Kizárólag az adott vizsgához 

el-/felhasznált anyag! ESZKÖZ NEM!

Szintvizsga lebonyolítása a

Fenntartókkal/ iskolával kötött szerződés szerint.

Szintvizsga Szabályzat!



KÖLTSÉGVETÉS- vizsgánként
Tartalmazza:

 Iskola neve, címe

 Szakma neve

 Vizsga időpontja

 Vizsga helyszíne

 Tanulói létszám

 Kiválasztott feladat – anyagnorma

 Tételes költségvetés és összesen

Differenciált juttatás FÜGG:

- Feladat anyagigénye

- Költségvetés (helyszín, korábbi szintvizsgához rendelt anyag)

- Egyéb szempont: dohányáru és alkohol, eszköz NEM!



Anyagbiztosítás

 A szintvizsga jóváhagyott költségvetésének maximum 80 %,

vásárolható le anyagban.

A fennmaradó rész terem- és eszközbérlet, rezsi díjként

kerül kifizetésre.

 A szintvizsgához szükséges anyag több helyről beszerezhető,

az iskola felelőssége a jóváhagyott keret és a felhasználási cél

betartása.

 Továbbszámlázásnál kötelezően feltüntetendő:

VEVŐ: JNSZMKIK és címe,

Eladó: Megbízott/ szerződő fél

„Felhasználva: szintvizsga azonosító, szakma, fő, Kamarai

támogatási szerződés száma:

NFA-KA-NGM-1/2017/TK/16” ?!



Vizsgadokumentumok:
- Munkavédelmi jegyzőkönyv

- Vizsgabizottság által jóváhagyott tételek

- Értékelőlap (iskola készíti), 

- Osztályozóív 

(2 pld – 1 a kamaráé és 1  az iskoláé),

- Tanulói adatlap

- Vizsgaeredményeket rögzítő jegyzőkönyv

- Nyilvántartó lap

- Igazolás



Szintvizsga résztvevői:

Szintvizsga-bizottság 2 tagból áll:
 Elnök - kamara jelöli ki! 

 Tag - iskola javasolja!

-------------------------------------------------------------------------------------

 Segítő tanár(ok)

A segítő tanári díj megoszlik a résztvevő tanárok között!

 Jegyző 

 Figyelem: Gk. használati (kopás) díj = 9 Ft/km csak saját vagy 
házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi után fizethető!

 Számlaadás: csak egyéni vállalkozó! 

Egy személy egyszerre csak egy pozíciót tölthet be, 

egy helyszínen, és egy díjazásban részesülhet!



Végelszámolás június 30-ig!
JNSZM KIK – fenntartó között:

 Ténylegesen vizsgázottak figyelembevételével!

 Számlák szintvizsgánként vagy

 Számla mellékletek szintvizsgánkénti 

költségbontással!

 20 % a kieső létszám anyagköltségére 

visszatartva:

terembérlet, rezsi, szervezési  és fuvarköltség

 Alkohol, dohányáru, eszköz, 

lakodalmas mennyiség nem vásárolható!



XI. SZKTV/ OSZTV 

Elődöntő: 2018. jan.08.- jan.23.
43 szakmából 30 szakma JNSZM-ben!

350 fő rögzített

Jelentkezési határidő: 2017. 12. 15.-ig 

Jelentkezési lapon a dátum legkésőbb dec. 15.-ig!!!

Döntőre bocsátás függ

 az elődöntő/előválogató eredményétől!

- Megtekintés: Területi kamara helyszínén 

Febr. 07-én 9-14 óra között 

- Döntő: 2018. 04. 23-25.

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt

- Buszos látogatás lesz! 



SZKTV/OSZTV elődöntő helyszín
Pálfy kijelölt terem:
Január 11. (csütörtök): 3 terem

Pincér 8 fő - Szakács 24 fő

Vendéglátásszervező-vendéglős 25 fő

Január 15. (hétfő): 3 terem

Hegesztő 24 fő

Gépi forgácsoló 18 fő

Épületszerkezet lakatos 9 fő

Ipari gépész 7 fő

Január 16. (kedd): 2 terem

Eladó 28 fő 

Logisztikai ügyintéző 12 fő 

Női szabó 8 fő + Bőrdíszműves 3 fő 2 db A/3 rajzlap

Január 18. (csütörtök): 2 terem

Cukrász 20 fő

Kereskedő 27 fő

Január 22. (hétfő): 2 terem

Informatikai rendszerüzemeltető 29 fő

Többi JNSZMKIK Szolnok, Verseghy park 8., I. emeleti tanácsterem

ÁPRILIS 1. hétvégéje PELIKÁN KUPA – Vendéglátósok figyelem!



SZKTV/ OSZTV 

Az előválogatóba való behívás a 

www.szakmasztar.hu honlapon keresztül 

és e-mailben történik. 

Az országos döntőbe való behívás a 

www.szakmasztar.hu honlap mellett e-

mailben és levélben is megtörténik. 



EuroSkills Budapest 2018. szept. 26-28
Az alábbi versenyszámokban várjuk a jelentkezőket (∑39 szakma, 28 ország)

 villanyszerelő

 kőműves

 szépségápoló

 szakács

 szárazépítő

 víz-, gáz-, és fűtésszerelő

 kirakatrendező

 kőfaragó

 grafikus

 ruhaipari technikus

 kertépítő

 bádogos

 mezőgazdasági gépszerelő

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1993. január 1. után születtek, de a 

jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:

a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt,

a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több hónapon 

át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyeken.

Jelentkezni 2018. január 31-ig online lehet: http://skillshungary.hu/jelentkezes



A kamarai garanciavállalásról:

 2015. július 1-től a szakiskola 9. évfolyamán azok a tanulók, 

akik a szintvizsga követelményeit teljesítik (legalább 2-es 

osztályzatot kapnak) és a számukra megfelelő képzőhely 

biztosított, az összefüggő szakmai gyakorlatot 

tanulószerződés keretében kell megkezdeniük, nem 

maradhatnak iskolai tanműhelyben.

 Azok a tanulók, akik iskolai tanműhelyben töltik 

gyakorlatukat és a szintvizsgán megbuknak, kamarai 

igazolást kapnak arról, hogy szakmai gyakorlatukról az 

iskolának kell gondoskodnia. Tanulószerződést nem 

köthetnek (kivéve kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló 

tanműhellyel).



KGV – isziir hozzáférés – Aktualizálás!                  

Rögzítés Január 31-ig!



Aktualitások
 2018. január 07. ERASMUS+ tanulmányút Franciaországba

vendéglátós tanulók 

 Szintvizsga elnököket és Záróvizsga bizottsági tagokat 
(fodrász, kozmetikus, autós, építőipari szakmákban), 
Képzőhely ellenőröket keresünk!

 Képzőhely ellenőrzéshez iskolai képviselőkre számítunk!

 Záróvizsgára való iskolai felkészítés= 5 %!

 Mesterképzés + Gyakorlati oktatói képzés!

 Április első hétvége – Pelikán Kupa!

 TSZ és EM aktuális nyomtatványát kell használni!!!

 Határidők!!!



.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Sonyák Béláné

Szakképzési vezető


