
 
Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslatára az Operatív Törzs megerősítette a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel a szakképző intézménybe belépésre jogosultak körének - a szakképzés és felnőttképzés 

rendszerének zavartalan biztosítása érdekében történő -  tágabb meghatározását. 

A jogszabály értelmében az intézmény saját tanulóján és dolgozóján kívül, azon személy intézménybe 

történő belépése is megengedett, aki 

- az érintett intézményben megszervezésre kerülő szakmai vizsgán vizsgázó vagy a vizsgán 

közreműködő személy, 

- az intézménnyel felnőttképzési jogviszonyban álló személy, 

- az intézménnyel kötött oktatási, képzési vonatkozású szerződés szerinti felnőttképzést folytató 

intézménnyel képzésre vonatkozó foglalkoztatotti vagy felnőttképzési jogviszonyban álló 

személy, 

- az intézményben működő iskolaorvoshoz kötelező orvosi vizsgálatra érkező „külsős” tanuló. 

 

A fentiek alapján tehát azon személyek is beléphetnek az intézménybe, akik bár nem az intézmény 

tanulói, oktatói, de szakmai vizsgakötelezettségüknek tesznek eleget, illetve akiknek képzése az adott 

intézmény épületeiben valósul meg. Ugyanígy jogosultak belépésre azok a tanulók, akiknek jogszabályi 

kötelezettségen alapuló kötelező orvosi vizsgálatát az adott intézmény biztosítja.  

 

Az épületbe történő belépésnél a fenti személyekre is vonatkoznak a kötelező maszkviselési és higiéniai 

előírások, illetve a biztonságos fizikai távolságtartás szabályai. Az intézménybe történő érkezéskor 

mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.  

Az ellenőrzés során minden esetben figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a 

továbbiakban: NNK) ajánlását. 

 

Az alapfeladat-ellátáson kívüli egyéb programok szervezése nem támogatott, így a pályaválasztást 

elősegítendő Nyitott (nyílt) napok megtartása sem. Az intézmények bemutatkozására, a szakmákról és 

a középfokú felvételi eljárásról szóló tájékoztatásra a digitális platformok biztosítanak lehetőséget, így 

az intézmények honlapjai és az Innovatív Képzéstámogató Központ (www.ikk.hu) felülete. 

 

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium minden szakképző 

intézmény számára gondoskodik kéz-és felület fertőtlenítőszerek beszerzéséről és kiosztásáról az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és a kormányhivatalok közreműködésével. A fenntartók 

a fertőtlenítőszereket az ÁEEK és a megyei (fővárosi) kormányhivatalok által közösen meghatározott 

deponálási pontokon vehetik majd át várhatóan október hónap végén.  

 

További jó munkát kívánok! 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 
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