Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
2020. április 24. napján életbe lépett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és
lebonyolításának eltérő szabályairól szóló JEF/36644/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozat (a
továbbiakban:
határozat).
A határozat kizárólag a 2019/2020. tanév május/júniusi vizsgaidőszakának iskolai rendszerű képzést követő
komplex
szakmai
vizsgáit
érinti.
A vizsgaszervezők a számukra a határozatban előírt feladatokat az elektronikus törzslap rendszerben (a
továbbiakban: rendszer) való közreműködéssel valósíthatják meg. Ennek érdekében, a határozatban foglaltaknak
megfelelően a rendszert módosítottuk. A rendszerben elérhető új funkciókról, valamint a vizsgaszervezők által a
rendszerben rögzítendő feladatokról az alábbiakban adunk tájékoztatást.
1. A 2019/2020. tanév május/júniusi vizsgaidőszakának iskolai rendszerű központi írásbeli és központi
gyakorlati vizsgáit a határozat 4. pontjában foglaltak alapján 2020. május 25. és május 29. napja között
kell
megszervezni.
A
határozat
szerint
módosított
vizsganaptár
innen
érhető
el: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=540
A naptárban foglalt időpontok alapján - a rendszerben - a központi írásbeli és központi gyakorlati
vizsgatevékenységek időpontját központilag módosítjuk, a vizsgaszervezőknek ezzel
kapcsolatban nincs tennivalójuk.
2. A területileg illetékes kormányhivatalok az írásbeli tételcsomagok átvételére új időpontokat fognak
megadni.
3. A határozat 5. pontjában foglaltak alapján a gyakorlati vizsgatevékenységet 2020. május 4. és 2020.
június
15.
napja
között
kell
megszervezni.
Amennyiben a vizsga helyszínét, vagy a vizsga vizsgatevékenységeinek időpontját a vizsgaszervező
módosítani kívánja, a módosítást a szokott módon a Lezárt vizsgabejelentések menüpontban
a Módosítási kérelem leadása gombbal tudja kezdeményezni. A módosítások a PMKH által történő
jóváhagyást követően kerülnek átvezetésre a rendszerben.
4. A határozat 6. pontjában foglaltak szerint ebben az időszakban mellék-szakképesítés megszerzésére
irányuló vizsga nem szervezhető. A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgák a
rendszerben központilag lemondásra kerülnek, a vizsgaszervezőknek a lemondással kapcsolatban
nincs egyéb tennivalójuk.
5. A határozat 8. pontjában foglaltak szerint ebben az időszakban a vizsgabizottságot csak vizsgaelnök
és
egy
tag
(aki
a
képzésben
részt
vett
oktató)
fogja
alkotni.
A rendszert ennek megfelelően módosítottuk úgy, hogy csak az elnök és a vizsgabizottsági tag neve
kerül rá a törzslapra.
6. A határozat 9. pontjában foglaltak alapján a vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaszervező kéri
fel és bízza meg, és a megbízott elnök és tag személyéről a PMKH-t legkésőbb az első
vizsgatevékenységet megelőző ötödik napon elektronikus úton értesíti. Az értesítést a
vizsgaszervezők
az
alábbiak
szerint
tehetik
meg.
A vizsgabizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához
jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkezik és nem vett részt a vizsgázók képzésében.
A vizsgaszervezők a Megbízott elnökök menüpontban tudják a vizsgához rendelni a vizsgaszervező által
már felkért és megbízott elnököt, valamint - az egy - vizsgabizottsági tagot.
a. ha az elnök szerepel az országos vizsgaelnöki névjegyzéken:
A Megbízott vizsgaelnök neve mezőbe kattintva a vizsgaszervező a megbízott elnök nevét beírva
a legördülő listából kiválasztja a megbízott elnököt, majd a Megbízás bejelentésének
rögzítése gombra kattintva a rendszer elmenti és a vizsgához kapcsolja a választott elnököt.
b.

7.

8.

ha az elnök NEM szerepel az országos vizsgaelnöki névjegyzéken:

Új, listában nem szereplő vizsgaelnök rögzítése gombra kattintva meg kell adni a megbízott elnök
adatait (név, születési idő, telefonszám, e-mail cím). Az adatok megadása után a Vizsgaelnök
átmeneti rögzítése gombra kattintva a rendszer elmenti és a vizsgához kapcsolja a választott
elnököt.
Téves személy megadása, vagy az elnök/vizsgabizottsági tag személyében történő változás esetén (pl.
megbízás lemondása) a Megbízási bejelentés törlése, vagy a Képzőt képviselő tag
módosítása gombbal a vizsga utolsó vizsgatevékenységének napjáig módosíthatja az elnök és a
vizsgabizottsági tag személyét a vizsgaszervező.
A határozat 33. pontjában foglaltak alapján a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések(képző- és iparművészet, előadóművészet, hang-, film-, színháztechnika,

közművelődés, pedagógia ágazat) esetén a szakmai vizsga nem kerül megszervezésre, a szakképesítést
igazoló bizonyítványokat a vizsgát megelőző két tanév szakmai tárgyainak átlageredményei alapján
kell kiállítani. A szakmai bizonyítványt az elnök helyett a szakgimnázium szakmai
igazgatóhelyettese írja alá.
a. A vizsgaszervezőnek e szakképesítések vizsgái esetén nem kell a tájékoztató 6. pontjában
ismertetett módon a vizsgához elnököt rendelnie. A törzslap külívén a szakmai
igazgatóhelyettes rovatba kell beírni az igazgatóhelyettes nevét.
b. A törzslap belíveknél a vizsgaszervezőnek az alábbi záradékot szükséges felvennie: a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a szakképesítést
igazoló bizonyítvány a szakmai vizsgát megelőző két tanév szakmai elméleti és gyakorlati
tárgyainak átlageredményei alapján került kiállításra.
9. A határozat 25. pontjában foglaltak alapján a vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek
teljesítését igazoló okirat (pl. a nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint a jogosítvány) bemutatása nem
kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki kell állítani. Az okirat
bemutatásának elmaradását a törzslapon az alábbi záradék felvételével kell jelezni: A vizsgán nem
került bemutatásra a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott ... (dokumentum). A záradékot a
törzslap belíveken a hiányzó dokumentum megnevezésének kitöltését követően fel tudják venni a
vizsgaszervezők.
10. A határozat 3. pontjában foglaltak alapján kizárólag a központi írásbeli, a központi gyakorlati és a
gyakorlati vizsgatevékenységek kerülnek megszervezésre, a szóbeli vizsgatevékenységre nem
kerül sor. A határozat 24. pontjában foglaltak alapján a vizsga végeredményét a szóbeli
vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a vizsgán megszerezhető szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye szerinti további vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának
megfelelően megállapítani. A rendszerben ezért az osztályozóíveknél a szóbeli vizsgatevékenység(ek)
oszlopát inaktívvá tettük. A megmaradó vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított
súlyozásának megfelelően a rendszer az eddig megszokott módon kiszámolja a végeredményt.
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