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1. Általános szabályok 

A vizsgaportfólió egy olyan strukturált dokumentumgyűjtemény, amivel a jelölt bemutatja, 

hogy milyen mértékben, milyen önállósággal és felelősséggel sajátította el a szakirányú 

oktatás, szakmai képzés követelményeit. A jelölt beválogatja a portfólióba azokat az általa 

készített dokumentumokat, amelyek önálló munkájának eredményei.  

A szakmai és képesítő vizsga dokumentum formában leadott portfóliójának formáját, a 

KKK/PK határozza meg. Ezen dokumentum javaslat kizárólag azokra a dokumentumokra 

készült, melyekre a KKK/PK nem ad útmutatást.  

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont elfogadja a felkészítő intézmény által megkövetelt 

szakmára illetve szakképesítésre előírt - belső szabályozásában rögzített – formai 

követelményeket, melyeket az oktatás, képzés során kell a vizsgázónak elkészítenie.  

Ezen útmutató segítséget nyújt arra vonatkozóan, ahol az intézmény nem írta elő a formai 

követelményeket.  

 

A portfólió felépítésének javaslata a szakmák és szakképesítések esetén a következő 

A) Fedőlap 

B) Tartalomjegyzék a dokumentum típusának megjelölésével (kötelező elem, max. 1 oldal, 

táblázatos formában).  

C) Bevezető (kötelező elem: 5-10 mondatos rövid bemutatkozás, a képzőhely 

megnevezésével és a szakma választásának indoklásával) 

D) Fényképes szakmai önéletrajz (kötelező elem) választható formában (Europass, 

szöveges, modern)  

E) A vizsgázó által választott dokumentumok a KKK/PK előírásainak megfelelően az 

alábbiak szerint elkészítve: 

• Minden dokumentumot új oldalon kell kezdeni és címmel kell ellátni. 

• A portfólió nem egy összeollózott dokumentumhalmaz, hanem egy átgondolt 

és tervezett gyűjtemény. A mások által készített dokumentumrészeket, 

gondolatokat kötelező a portfólióban jelölni. 

• Minden dokumentum bevezetővel kezdődik, amelyben a jelölt kitér az 

alábbiakra: 

o a dokumentum választásának indoklása, 

o a dokumentum keletkezésének körülményei, 

o a bemutatandó tanulási eredmények (ld. következő pont), 

o néhány gondolat arról, hogy a jelölt most hogyan látja a dokumentumot: 

a portfólióba való beválogatáskor változtatott-e az eredetin, mit gondol a 

dokumentum elkészítése óta az adott témáról, mit tett volna másként stb. 

 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/


 

C 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.  A NAH által 
NAH-12-0013/2021 számon 
akkreditált vizsgaközpont 

(személytanúsító szervezet) 

T +36 30 375 8515 

E info@gyorivizsgakozpont.hu 

W www.gyorivizsgakozpont.hu 

 

Kiadva: 2022.01.21.  Több, mint lehetőség! oldal 5 / 10 

Javaslatok az egyes dokumentumok típusaira: 

1. Egy jól sikerült önálló projekt bemutatása (csapatmunka esetén a 

munkatervben jelölni kell a saját munka részét) reflexióval; 

2. Vállalt kiselőadások bemutatása reflexióval; 

3. Mobil alkalmazás / felhőszolgáltatás bemutatása a jelölt általi felhasználás 

részletezésével, reflexióval; 

4. Jól sikerült dolgozatok és értékelésük;  

5. Versenyeredmények, kiállítások bemutatása, céges megbízások bemutatása, 

saját ötletek/fejlesztések kidolgozásának bemutatása; 

6. Egy vagy több a szakma szempontjából kiemelten fontos tevékenység 

fejlődésének (szakmai rutin kialakulásának) bemutatása (könyvelés, bankok 

ajánlatainak összevetése) – oktatói hitelesítéssel érvényes; 

7. Szakirodalmi összefoglalók, szakmai dokumentációk elemzése, új eljárások, 

programok bemutatása; 

8. Egy idegennyelvű projekt bemutatása, külföldi tanulmányútról/szakmai 

gyakorlatról készült beszámoló; 

9. Videófilm (nem listázott youtube-link megadásával) a vizsgázó által elvégzett 

munkafolyamatról vagy munkafolyamatokról, tervezési folyamatról, előadásról; 

hibakeresésről, gyakorlati megoldásról, projektfeladatról maximum 5 perc 

terjedelemben (oktató által hitelesített dokumentummal együtt érvényes); 

10. A tanuló jövőbeli terveinek bemutatása egy szövegben, animációban, filmben; 

11. A tanuló személyes kompetenciáinak fejlődését bemutató szöveg, ábra, 

prezentáció; 

12. Reflektív napló a tanulási folyamat bármely részéről kiindulva a reflektált 

folyamat leírásával; 

13. A félévi és év végi, kötelezően szervezett, elméleti és gyakorlati vizsgáinak 

eredményei, próbavizsgák vizsgák eredményei, fotó dokumentációval, 

reflexióval; 

14. Szakmai kirándulásokról (cégek, rendezvények) készült beszámolók; 

15. Esettanulmány/esetismertetés(ek) szakmával kapcsolatos tevékenységgel 

kapcsolatban például biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos 

érdekességekről, egy adott rendezvény megszervezéséről; 

16. Fotó-/videódokumentáció a szakmához kapcsolódó eseményekről, 

tevékenységekről; 

17. Felsőoktatási kurzusok látogatásáról készült jegyzetek, reflexiók, 

visszajelzések; 
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18. MOOC kurzusok elvégzéséről szóló beszámolók a tanúsítvány bemutatásával 

(pl. nyitok.hu képzései); 

19. A szakma KKK-jában megjelent, a szakirányú oktatásban elsajátítandó 

készségek, képességek, ismeretek, attitűdök, viselkedésmódok meglétét 

igazoló bármely dokumentumtípus; 

  

F) A portfólió utolsó kötelező dokumentuma egy záró reflexió a portfólió készítés 

folyamatáról, a képzésről, a gyakorlatokról, eddigi munkatapasztalatokról, sikerekről, 

kudarcokról, a képzésen tanultak gyakorlati kipróbálásáról, a jövőbeni tervekről stb. (1-

2 oldal).  

G) Nyilatkozatok arról, hogy a portfólió a jelölt saját munkájának eredménye, illetve, hogy 

engedélyezi, hogy a portfóliót a bizottság és a vizsgaközpont munkatársai 

megtekinthessék (a nyilatkozatokat külön dokumentumként kell aláírás után feltölteni). 

Formai követelmények:  

 Times New Roman betűtípus;  

 a szöveg 12-es betűmérettel készüljön, a címeket 16-os, az alcímeket 14-es 

betűmérettel kell kiemelni.  

 másfeles sortávolság, sorkizárt  

 baloldalon 3,5 cm-es margó, a többi 3 cm;  

 az egységes oldalszámozás arab számokkal alul a jobb oldalon. 

 a teljes portfóliót egyetlen pdf formátumú fájlban kell elmenteni, majd feltöltei a 

megadott helyre 

 fájl neve: a vizsgázóneve, a szakma vagy szakképesítés nevének rövidítése és az 

évszám (ékezetek nélkül),  

 a portfólió tartalmazhat idézeteket, képeket, grafikonokat, ábrákat a források 

megjelenítésével a dokumentum végében jegyzék formában 

Amennyiben egy dokumentum tartalma egy film, animáció, podcast, akkor a dokumentum 

bevezetője után a vizsgázó a tartalom elérhetőségének linkjét adja meg, szükség esetén az 

eléréshez szükséges felhasználónevet és jelszót . A vizsgázó figyeljen arra, hogy a portfólió 

leadása és az értékelés között 60 nap is eltelhet, ezért olyan linket adjon meg, amelyik 

hosszabb idő eltelte után is hozzáférhető.  
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2. A portfólió javasolt értékelésének szempontjai 

(kizárólag tartalmi megfelelésre vonatkoztatva) 

 

Szempontok 
Adható 

pontszám 

A vizsgázó portfóliója magas fokú tájékozottságot mutat a szakmában, 
fogalomhasználata pontos. A portfólióba válogatott dokumentumok teljességgel 
lefedik a KKK-ban/Pk-ban megadott tanulási eredményeket. A kiválasztott 
dokumentumok mindegyike teljességgel alkalmas a tanulási eredmények széleskörű 
bemutatására. A portfólió vizuális megjelenése segíti a tartalom megértését. A 
portfólió dokumentumai változatosak, a dokumentumok műfaja teljességgel 
illeszkedik a tartalomhoz. 

54-60 pont 

A vizsgázó portfóliója magas fokú tájékozottságot mutat a szakmában, 
fogalomhasználata pontos. A portfólióba válogatott dokumentumok lefedik a KKK-
ban/Pk-ban megadott tanulási eredményeket. A kiválasztott dokumentumok 
mindegyike alkalmas a tanulási eredmények bemutatására. A portfólió vizuális 
megjelenése segíti a tartalom megértését. A portfólió dokumentumai változatosak, a 
dokumentumok műfaja illeszkedik a tartalomhoz. 

48-53 pont 

A vizsgázó portfóliója jó tájékozottságot mutat a szakmában, fogalomhasználata 
pontos. A portfólióba válogatott dokumentumok lefedik a KKK-ban/PK-ban megadott 
tanulási eredmények 80%-át. A kiválasztott dokumentumok alkalmasak a tanulási 
eredmények bemutatására. A portfólió vizuális megjelenése segíti a tartalom 
megértését. A portfólió dokumentumai jórészt különbözőek, a dokumentumok műfaja 
túlnyomórészt illeszkedik a tartalomhoz.  

42-47 pont 

A vizsgázó portfóliója megfelelő tájékozottságot mutat a szakmában, 
fogalomhasználata szinte mindig pontos. A portfólióba válogatott dokumentumok 
lefedik a KKK-ban/PK-ban megadott tanulási eredmények 80%-át. A kiválasztott 
dokumentumok túlnyomó része alkalmas a tanulási eredmények bemutatására. A 
portfólió vizuális megjelenése segíti a tartalom megértését. A portfólió 
dokumentumai jórészt különbözőek, a dokumentumok műfaja túlnyomórészt 
illeszkedik a tartalomhoz. 

36-41 pont 

A vizsgázó portfóliója megfelelő tájékozottságot mutat a szakmában, 
fogalomhasználata helyenként pontatlan. A portfólióba válogatott dokumentumok 
lefedik a KKK-ban/PK-ban megadott tanulási eredmények 70%-át. A kiválasztott 
dokumentumokok legtöbbje alkalmas a tanulási eredmények bemutatására. A 
portfólió vizuális megjelenése nem akadályozza a tartalom megértését. A 
dokumentumok műfaja túlnyomórészt illeszkedik a tartalomhoz. Egy-két esetben a 
dokumentumok nehezen értelmezhetők, előfordul, hogy a dokumentum nem 
illeszkedik a leírt tanulási eredményhez.  

35-40 pont 

A vizsgázó portfóliója tájékozottságot mutat a szakmában, fogalomhasználata 
többször pontatlan. A portfólióba válogatott dokumentumok lefedik a KKK-ban/PK-
ban megadott tanulási eredmények 70%-át. A kiválasztott dokumentumok nagyobb 
része alkalmas a tanulási eredmények bemutatására. A portfólió vizuális 
megjelenése nem akadályozza a tartalom megértését. A dokumentumok műfaja 
alapvetően illeszkedik a tartalomhoz. Néhány esetben a dokumentumok nehezen 
értelmezhetők, előfordul, hogy a dokumentum nem illeszkedik a leírt tanulási 
eredményhez.  

29-34 pont 

A vizsgázó portfóliója több esetben tájékozatlanságot mutat a szakmában, 
fogalomhasználata többször pontatlan. A portfólióba válogatott dokumentumok 

23-28 pont 
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lefedik a KKK-ban/PK-ban megadott tanulási eredmények 60%-át. A kiválasztott 
dokumentumoknak csak kisebb része alkalmas a tanulási eredmények bemutatására. 
A portfólió vizuális megjelenése nem segíti a tartalom megértését. A dokumentumok 
műfaja alapvetően illeszkedik a tartalomhoz. Több esetben a dokumentumok nehezen 
értelmezhetők, megkérdőjelezhető a beválogatás indoka.   

A vizsgázó portfóliója alapvetően tájékozatlanságot mutat a szakmában, 
fogalomhasználata többször pontatlan. A portfólióba válogatott dokumentumok 
lefedik a KKK-ban/PK-ban megadott tanulási eredmények 60%-át. A kiválasztott 
dokumentumok jó része nem alkalmas a tanulási eredmények bemutatására. A 
portfólió vizuális megjelenése néhol akadályozza a tartalom megértését. A 
dokumentumok műfaja alapvetően illeszkedik a tartalomhoz. Több esetben a 
dokumentumok nehezen értelmezhetők, megkérdőjelezhető a beválogatás indoka.   

17-22 pont 

A vizsgázó portfóliója tájékozatlanságot mutat a szakmában, fogalomhasználata 
általában pontatlan. A portfólióba válogatott dokumentumok lefedik a KKK-ban/PK-
ban megadott tanulási eredmények 50%-át. A kiválasztott dokumentumokok jó része 
nem alkalmas a tanulási eredmények bemutatására. A portfólió vizuális megjelenése 
néhol akadályozza a tartalom megértését. A dokumentumok műfaja általában 
illeszkedik a tartalomhoz. Több esetben a dokumentumok nehezen értelmezhetők, 
megkérdőjelezhető a beválogatás indoka, a forma, helyesírás nehezíti a megértést.  

11-16 pont 

A portfólióban tömegével fordul elő szakmai tévedés, vizuális megjelenése megfelelő. 
A dokumentumok nem teljesek, legtöbbször nehezen értelmezhetők. 

1-10 pont 

A jelölt portfóliójának 20 százaléka átvétel, forrásmegjelölés nélkül. 0 pont 
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3. A portfólió prezentációjának tartalmi és formai 

követelményei 

 

A KKK/PK-ban rögzítettek szerint a prezentációra meghatározott idő áll rendelkezésre, 

amelyet a kérdések megválaszolása és szakmai beszélgetés követ  

A prezentációt PowerPoint formában kell elkészíteni és a vizsgán bemutatni (külső 

adathordozón elhozni, de internet hozzáféréssel is rendelkeznek a vizsgahelyszínek). A 

prezentáció a KKK/PK-ban (vagy a képző intézmény szabályzatában) rögzített számú diából 

álljon, de ha az nem szabályozott, akkor javasolt 6-10 dia összeállítása. 

 

Javaslat a prezentáció felépítésére és előadására: 

- egy diára maximum hét sor kerüljön jól választott illusztrációval.   

- a minimális betűméret a 28-as. 

- egyszerű mintájú és színű háttérrel  

- figyelni kell a szakmai nyelvhasználatra, a pontos fogalmazásra 

- szabadon, önálló előadásmóddal 

 

 

A portfólió prezentáció javasolt értékelésének szempontjai 
 

Szempontok 

Adható 

pontszám 

(KKK/ PK 

alapján) 

A jelölt a meghatározott idő alatt (KKK/PK–ban rögzítettek szerint) végére ért a 

prezentációnak kitérve a portfólió leglényegesebb elemeire.  
 

A jelölt nem töltötte ki a prezentációra szánt időt vagy az adott idő alatt nem ért a 

prezentáció végére, de kitért a portfólió leglényegesebb elemeire.  
 

A jelölt prezentációja lényegesen kevesebb ideig tartott vagy a jelölt nem ért a 

prezentációja végére a rendelkezésére álló idő alatt, így nem tért ki a portfólió lényeges 

elemeire.  

 

A kiselőadása jól tagolt, a KKK/PK-ban rögzítetteknek megfelel, a reflexiókkal ellátott.   

A kiselőadás hiányos, de jól követhető, jól értékelhető.  

A kiselőadás több hiányosságot is mutat, de követhető.  

A prezentáció és az előadás hiányosak, a kiselőadás nehezen követhető.   

A kiselőadás jól érthető, könnyen követhető és logikusan felépített, a jelölt a 

vizsgabizottsághoz beszél.  
 
 

A kiselőadás jól érthető, követhető, de a jelölt időnként elkalandozik vagy egyes 

gondolatokat nem fejt ki kellő mélységben, keresi a szemkontaktust a vizsgabizottsággal.  
 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
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A kiselőadás érthető, de időnként nehezen követhető, a jelölt itt-ott elveszti a fonalat, de 

visszatalál a gondolatmenethez, több gondolatot csak felsorolás szerűen említ meg, 

olvassa a diákat.  

 

A prezentáció kusza, nehezen érthető, a jelölt szemmel láthatólag nem készült fel 

megfelelően a kiselőadásra.  
 

A jelölt pontosan és nagy biztonsággal használja a terminológiát.   

A jelölt törekszik a pontos szakszókincs használatára, de egy-két esetben téveszt vagy 

rokonértelmű szavakat használ kevésbé helyesen  
 

A jelölt törekszik a szakmailag igényes nyelvhasználatra, de többször összekeveri a 

szakszavakat vagy nem megfelelő szövegkörnyezetben használ néhányat.   
 

A jelölt néhány szakszót helyesen használ, de több esetben keresi a megfelelő 

kifejezéseket. A diákon is többször helytelenül fogalmaz.  
 

A jelölt egy-két szakszót ismer, egyébként konyhanyelven próbálja kifejezni magát, a 

diákon többször helytelenül fogalmaz.    
 

A jelölt nem használ szóban helyesen egyetlen szakkifejezést sem, a diákról is hiányoznak 

a megfelelő szakszavak jórészt.  
 

A jelölt diái vizuálisan vonzók, a választott háttér összeszedettséget sugároz, a választott 

illusztrációk segítik a megértést, egyediek, ötletesek, a prezentáció igényes.  
 

A jelölt diái vizuálisan vonzók, a választott illusztrációk segítik a megértést. A prezentáció 

igényes.  
 

A jelölt diái jól érthetők, az illusztrációk megfelelőek, a prezentáció viszont nem egységes.   

A jelölt nem fordított elég időt a diák elkészítésére, a diák igénytelenek és nem egységesek, 

az illusztrációk esetlegesek, a feliratokban több helyesírási hiba található.  
 

A jelölt kérdésekre adott válaszai szakszerűek, pontosak, tükrözik a jelölt felkészültségét, 

a jelölt reflektív gondolatokat is megfogalmaz. A néhány percben egy szakmai beszélgetés 

alakul ki a jelölt és a bizottság tagjai között.  

 

A jelölt megfelelően válaszol a megfogalmazott kérdésekre, néhány reflektív gondolatot is 

megfogalmaz.  
 

A jelölt röviden válaszol a feltett kérdésekre, de időnként bizonytalan. Reflektivitása 

kevéssé meggyőző.  
 

A jelölt a feltett kérdések egy részére tud vagy akar csak válaszolni, sokszor csak 

tőmondatokban.  
 

A jelölt csak egy vagy két kérdésre tud részlegesen helyes választ adni.   

A jelölt nem tud a kérdésekre választ adni.   

 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/

