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Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.  

 

Az írásbeli vizsgarész maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy napon 

legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel 

 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett 

vizsgakezdés előtt érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz,  

legalább 30 perc felkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet 

több 15 percnél. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljesen tájékozatlan, az elnök egy 

alkalommal póttételt húzat. A következő vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 

15 perc pihenőideje van, ez alatt elhagyhatja a vizsgatermet. 

A szóbeli tételsort a tanulók a szaktanároktól legkésőbb a tanévzárásig megkapják, valamint 

az iskola honlapján elérhetnek. 

 

A szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre. 

 

Vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje: 

 

Tantárgy Gyakorlati Írásbeli Szóbeli 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

 X X 

Ügyviteli ismeretek X   

Ügyvitel gyakorlat X   

Üzleti kommunikáció X  X 

Általános statisztika   X 

Statisztika gyakorlat X   

Pénzügyi alapismeretek   X 

Pénzügy gyakorlat X   

Számviteli alapismeretek    

Számvitel gyakorlat X   

Pénzügy 11. évfolyam   X 

Számvitel (esti tagozat) X  X 

Statisztika (esti tagozat) X  X 

Sportmenedzsment   X 

Vállalkozástan (sportedző)   X 

 

 

Értékelés helyi rendje: 

 

Az írásbeli vizsgán a tanuló feladatlapot old meg, amely a helyi tantervben foglalt 

követelmények alapján kerül összeállításra. Az írásbeli vizsga eredménye szóbeli vizsgával 

egészül ki. Az írásbeli és szóbeli vizsga együttes teljesítménye alapján értékeli a szaktanár a 

tanuló eredményét. 

 

 



A gyakorlati vizsgán a tanuló feladatlapot old meg, amelynek feladatai a helyi tantervben 

meghatározott témakörök alapján kerülnek összeállításra. Amennyiben a gyakorlati feladatlap 

megoldásának eredménye elérte az 50 %-os szintet, a tanulónak szóbeli vizsgát teljesítenie 

nem kell. Amennyiben a gyakorlati feladatlap eredménye nem érte el a minimum 50 %-os 

szintet, akkor a tanuló szóbeli vizsgát tesz. A gyakorlati és szóbeli vizsga együttes 

teljesítménye alapján értékeli a szaktanár a tanuló eredményét. 

 

A szóbeli vizsgán a szaktanár tételsort állít össze a helyi tantervben meghatározott témakörök 

alapján. A tanuló a tételsorból tételt húz. A tanuló a szóbeli feleletére, az érettségi 

követelményeknek megfelelően maximum 50 pontot kaphat. Amennyiben nem teljesíti az 50 

%-os teljesítmény szintet, másik tételt húzhat. A tanuló teljesítményét a két szóbeli 

teljesítmény együttes értékelése alapján állapítja meg a szaktanár. 

 

100 – 80 %  jeles 

79 – 70 %    jó 

69 – 60 %    közepes 

59 – 50 %   elégséges 

49 – 0  %    elégtelen 

 

Ügyviteli gyakorlatok értékelése: 

 

Tízperces másolás minimum 1100 kötelező leütésszámmal. Értékelése az érvényben lévő 

hibahatár táblázat alapján. 

 

Iratszerkesztési feladat: egyszerű ügyiratok, beadványok, hivatalos levél. 

Értékelése az érvényben lévő hibahatár táblázat alapján. 

 

A hibahatár elérése esetén, ha a tanuló munkája nem éri el az elégségeshez szükséges szintet, 

akkor javításra nincs lehetőség. 

 

Budapest, 2018. június 26. 
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