Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
Kedves Kollégák!
Kisfaludy László helyettes államtitkár úr által április 28-án megküldött tájékoztatást követően több kérdés
érkezett a szakmai vizsgák adminisztrációjára vonatkozóan. Ezeket gyűjtöttük csokorba, mert úgy gondoljuk,
hogy ezzel is az Önök segítségére lehetünk.
Gyakran ismételt kérdések:
1. A két tanév szakmai átlaga szigorú matematikai átlagot jelent, vagy az iskola határozza meg, mely
tantárgyakat milyen súllyal vesz figyelembe. Ez iskolai döntés?
Válasz: azokat a tantárgyakat számítjuk be, amelyek szakmai tartalma az OKJ vizsga valamely
részében (szóbeli,gyakorlati,írásbeli) követelményként megjelenik, függetlenül attól, hogy a
vizsgán ezek a részek milyen súllyal kerülnek „vizsga helyzetben” beszámításra. Egyéb tárgyak
mint pl. foglalkoztatás nem része a beszámításnak.
2. Szakképzési évfolyam és a tanév fogalma nem minden esetben ugyanaz, érettségi után tisztán
szakképzési évfolyam van ami két tanév, ez a 4+1 évfolyam egészének szakmai tartalma is, ez esetben
sem a teljes szakmai tartalmat nézzük, tehát a teljes képzési időnek az 5 évnek a szakmai eredményét?
Válasz: A rendkívüli határozat tanévről beszél és nem teljes szakképzési tartalomról, így 4+1
„párhuzamos” képzés esetén is utolsó tanév szakmai tárgyainak beszámítása szükséges.
3. A miniszteri határozat záradéka bekerül a bizonyítványba is? A bizonyítvány mely részére?
Válasz: az egyedi miniszteri határozat 33. pontja értelmében a törzslapban van a záradék, a
határozat 1 melléklet 2. pontja kerül rögzítésre. A bizonyítványba semmilyen megkülönböztető
bejegyzés nem kerülhet.
4. A szakmai bizonyítványba – vizsga hiányában is – az eddigi bélyegző kerül? Milyen dátummal?
Válasz: ugyanaz a bélyegző kerül a bizonyítványba ami egyébként a hagyományos rendben zajló
vizsgánál kerülne bele (jogszabályban meghatározott). A dátum a kiállítás dátuma, azzal a
tervezéssel, hogy a bizonyítványokat a tanulóknak a tanév befejezése előtt át kell adni. A tanév
rendjében meghatározottan a - 11/2019 (VII.3) EMMI rendelet - értelmében június 15. hétfő a
tanévet lezáró nap.
5. A bizonyítványok átadása hogyan tervezhető biztonsággal, mivel okiratokat nem postázunk, tanévzáró
nincs.
Válasz: A tanulókat a bizonyítvány kiosztására személyesen lehet behívni, egymást (akár
félóránként) követő időpontokban, akár napokon keresztül amennyiben a diákok létszáma ezt
megköveteli. A bizonyítványt így aláírásukkal veszik át.
6. Az OKJ szerinti szakmai vizsga tekintetében kiadott határozat nem érinti a szakmai érettségi
vizsgákat?
Válasz: Nem, a szakmai érettségi vizsga az érettségire vonatkozó szabályok szerint folyik.

7. A vizsga bizottsága díjazásban részesül, ez esetben nincs vizsga, vannak azonban olyan „egykor”
művészeti szakmák ahol lesz vizsga, pl Fotográfus és fotótermék kereskedő. A vonatkozó rendeletek
az ITM általhatályon kívül helyezésre kerülek, így mi alapján kell eljárnunk?
Választ a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet ad az
alábbiakban:

354. § (1) A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében szervezett szakmai
vizsgára e rendeletet 2020. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Az ezt megelőzően szervezett szakmai vizsgát
- a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a komplex szakmai vizsgáztatás szabályainak és a szakképzési
feladatot ellátó hatóság kijelölése és a szakképzési hatósági feladatok ellátása szabályainak e rendelet
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell lebonyolítani azzal, hogy a szakmai vizsga
idegen nyelven a 272. § (5) bekezdése szerint szervezhető meg.
(2) Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsgáját az e rendelet hatálybalépését megelőző egy éven túl
kezdte meg, a 2019. december 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehet javító- és
pótlóvizsgát, ha arra legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított harminc napon belül jelentkezik.
Egyéb információ:
Felhívom a kedves intézményvezetők és szakmai kollégák figyelmét, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal (PMKH) munkatársai segítséget nyújtanak a vizsgabejelentések, törzslaphoz
kapcsolódó kérdések tekintetében az alábbiak szerint:
A törzslapnyilvántartási rendszer elérhetőségeiről:
Törzslapnyilvántartási felület: https://torzslap.mer.gov.hu
Fodor Maria: 06-70/502-5476
Bittermann Szilvia: 06-70/935-4196
Kuznyecov-Kovács Vera: 06-30/342-7639
Felmerülő kérdések esetén az alábbi email címre lehet írni: ugyvitel@pest.gov.hu
További jó munkát, egészséget és szép napokat kívánok Önöknek.
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