
2. melléklet a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez 

Záradékok 

 A B  

1 Záradék szövege Érintett nyomtatványok  

2 
Felvéve [átvéve, a(z) ... számú határozattal áthelyezve] 

a(z) (szakképző intézmény címe) ... szakképző intézménybe. 

Napló 

(a továbbiakban: N.),  

Törzslap (a 

továbbiakban: Tl.),  

Bizonyítvány (a 

továbbiakban: B.) 

 

3 
A ... számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján 

tanulmányait a(z) (betűvel) ... évfolyamon folytatja. 

 

Tl. 
 

4 Felvette a(z) (szakképző intézmény címe) ... szakképző intézmény. Tl., N.  

5 
Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg vagy osztályozó 

vizsga letételével folytathatja. 

 

Tl., N. 
 

6 ... tantárgyból tanulmányait egyéni előrehaladás szerint végzi. N., Tl., B.  

7 Mentesítve ... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól. N., Tl., B.  

8 
... tantárgy ... évfolyamainak követelményeit egy tanévben 

teljesítette a következők szerint: ... 

 

N., Tl., B. 
 

9 
Egyes tantárgyak látogatása alól a .../... tanévben felmentve ... 

miatt. Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 

N., Tl., B. 
 

10 Tanulmányait egyéni tanulmányi rendben folytatja. N., Tl.  

11 
Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ... tantárgy tanulása alól. A 

mentesítés oka: ... 

 

N., Tl., B. 
 

12 
Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ... évfolyam 

tantárgyaiból osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 

N., Tl. 
 

13 
A(z) ... évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a 

tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette. 

 

N., Tl., B. 
 

14 
A(z) ... tantárgy látogatása alól felmentve ...-tól ...-ig. 

Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 

N. 
 

15 
Mulasztása miatt nem osztályozható, az oktatói testület határozata 

értelmében osztályozó vizsgát tehet. 

 

N., Tl. 
 

16 Az oktatói testület határozata: a(z) ... évfolyamba léphet. N., Tl., B.  

17 
A tanuló a(z) ... évfolyam követelményeit egy tanítási évnél 

hosszabb ideig, ... hónap alatt teljesítette. 

 

N., Tl. 
 

18 

A(z) ... tantárgyból javítóvizsgát tehet. 

A javítóvizsgán ... tantárgyból ... osztályzatot kapott, a(z) ... 

évfolyamba léphet. 

N., Tl., B.  

19 
A ... évfolyam követelményeit nem teljesítette. Évfolyamot 

ismételni köteles. 

 

N., Tl., B. 
 

20 
A javítóvizsgán ... tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

Évfolyamot ismételni köteles. 

 

Tl., B. 
 

21 A(z) ... tantárgyból ... -án osztályozó vizsgát tett. N., Tl.  

22 Osztályozó vizsgát tett. Tl., B.  

23 A(z) ... tantárgy alól ... okból felmentve. Tl., B.  

24 A(z) ... foglalkozás alól ... okból felmentve. Tl., B.  



25 
Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére 

...-ig halasztást kapott. 

 

Tl., B. 
 

26 
Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ... iskolában 

független vizsgabizottság előtt tette le. 

 

Tl., B. 
 

27 
Tanulmányait ... okból megszakította, a tanulói jogviszonya ...-ig 

szünetel. 

 

Tl. 
 

28 

A tanuló tanulói jogviszonya  

a) kimaradással, 

b) ... foglalkozás igazolatlan mulasztás miatt,  

c) egészségügyi alkalmasság miatt, 

d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,  

e) ... iskolába való átvétel miatt 

megszűnt, a létszámból törölve. 

Tl., B., N.  

29 ... fegyelmező intézkedésben részesült. N.  

30 
... fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés végrehajtása ...-ig 

felfüggesztve. 

 

Tl. 
 

31 

Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén 

a) A tanuló ... foglalkozás igazolatlan mulasztása miatt a tanuló 

törvényes képviselőjét felszólítottam. 

b) A tanuló ismételt ... foglalkozás igazolatlan mulasztása miatt a 

tanuló törvényes képviselője ellen szabálysértési eljárást 

kezdeményeztem. 

Az a) pontban foglaltakat nem kell bejegyezni a B. és Tl. 

dokumentumokra. 

Tl., N.  

32 A ... szót (szavakat) / osztályzato(ka)t ...-ra helyesbítettem. Tl., B.  

33 A bizonyítvány ... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. B.  

34 

Ezt a póttörzslapot a(z) ... következtében elvesztett 

(megsemmisült) 

eredeti helyett ... adatai (adatok) alapján állítottam ki. 

 

Pót. Tl. 
 

35 
Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti 

helyett ... adatai (adatok) alapján állítottam ki. 

 

Pót. Tl. 
 

36 
A bizonyítványt ... kérelmére a ... számú bizonyítvány alapján, 

téves bejegyzés miatt állítottam ki. 

 

Tl., B. 
 

37 

Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név ..., anyja neve ... a(z) ... 

szakképző intézmény... szak (szakmai, speciális osztály, két 

tanítási nyelvű osztály, tagozat) ... évfolyamát a(z) ... tanévben 

eredményesen elvégezte. 

Pót. B.  

38 Érettségi vizsgát tehet. Tl., B.  

39 A szakirányú oktatásról mulasztását ...-tól ...-ig pótolhatja. Tl., B., N.  

40 Ezt a naplót ... tanítási nappal lezártam. N.  

41 
Ezt az osztályozó naplót ... azaz ... (betűvel) osztályozott tanulóval 

lezártam. 

 

N. 
 

42 
Igazolom, hogy a tanuló a .../... tanévben ... óra közösségi 

szolgálatot teljesített. 

 

B. 
 

43 
A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez 

szükséges közösségi szolgálatot. 

 

Tl. 
 

44 

A ... megszerzésére irányuló vizsgán elkövetett szabálytalanság 

miatt a(z) ... mellett működő vizsgabizottság a vizsgától eltiltotta. 

Javítóvizsgát tehet. 

Tl.  



45 
A ... megszerzésére irányuló vizsgán igazolható okból nem jelent 

meg vagy azt nem tudta befejezni. Pótlóvizsgát tehet. 

 

Tl. 
 

46 
A ... megszerzésére irányuló vizsgán igazolható ok nélkül nem 

jelent meg vagy azt megszakította. Javítóvizsgát tehet. 

 

Tl. 
 

47 
A ... megszerzésére irányuló vizsgán a ... vizsgatevékenység 

esetében elégtelen teljesítményt nyújtott. Javítóvizsgát tehet. 

 

Tl. 
 

48 
A ... vizsgatevékenység érdemjegyét a(z) ... szakmai versenyen 

elért eredménye alapján kapta. 

 

Tl. 
 

49 

A ... vizsgatevékenység teljesítése alól a képzési és kimeneti 

követelményekben foglaltak alapján mentesítve. 

A ... vizsgatevékenység érdemjegye a(z) ... év ... hó ... napján tett 

... vizsga eredménye alapján került megállapításra. 

Tl.  

50 
A vizsgán/javítóvizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, 

... szakma/részszakma megszerzését igazoló bizonyítványt kapott. 

 

Tl. 
 

51 *     

52 

A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa alapján 

a szakma/részszakma megszerzését igazoló bizonyítványa ... 

dátummal kiadásra került. 

Tl.  

53 

A vizsgán a(z) ... vizsgatevékenysége(ke)t eredményesen 

teljesítette, vizsgaeredménye a vizsgatárgy eredményes teljesítését 

követően kerül megállapításra. 

Tl.  

54 

A ... dátummal kiállított, ... számú érettségi bizonyítványa vagy 

a(z) ... számú érettségi törzslapkivonata alapján a 

vizsgakövetelményeknek megfelelt, ... dátummal ... szakma/ 

részszakma megszerzését igazoló bizonyítványt kapott. 

Tl.  

55 

A ... vizsgatevékenység esetében a felmentés alapjául szolgáló 

dokumentumokat határidőig nem mutatta be, a szakmai vizsga 

eredménytelen. 

Tl.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj315id21a5

