
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Egyedi Miniszteri Határozat alapján 

 

Szakmai vizsga 2020 
 

  



 

 

Tisztelt Szakmai vizsgára Jelentkezett Tanuló! 

Tisztelt Szakmai vizsgára Jelentkezett Tanuló Szülője! 

 

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy 2020. április 24-én végleges döntés született a 2020. évi szakmai vizsgák 

lebonyolításával kapcsolatban. A bejelentett döntésről Egyedi Miniszteri Határozat is megjelent, mely ezen 

a linken érhető el: 

https://www.kormany.hu/download/e/2e/c1000/Egyedi_Min_Hat%C3%A1rozat_JEF_36644_2020.pdf?fbclid=IwAR0xI1HCgI_OG-

NXeuI5fM19M3Tyub6JLYnpIoHM_1coHCtLBw9xRmxfj3aE#!DocumentBrowse 

A megjelent határozatból a legfontosabb részek az alábbiak: 

 Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán. 

 Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak 

kell tekinteni. 

 Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosí-

tani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának. 

 Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, és munkába áll, a ta-

nulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én 

szűnik meg. 

 A vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (például a nyelvvizsga-bizonyítvány, 

valamint vezetői engedély) bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki 

kell állítani. 

 Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékeny-

ség eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően meg-

állapítani. 

 Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga nem szervezhető, azokat a 2020/2021. tanév október-nov-

emberi vizsgaidőszakában kell megtartani. 

 

 Általános szabályok 

 A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett. 

 A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet. 

 A vizsga során fokozottan figyelni kell 

 arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne cso-

portosuljanak, 

 a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre. 

 

 Írásbeli vizsgatevékenység 

 A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell. 

 Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen. 

 A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről. 

 A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető. 

 

 Gyakorlati vizsgatevékenység 

 A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. 

  A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről. 

 A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell. 

 A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak. 

 Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése 

kizárólag gumikesztyűben történhet. 

.  

https://www.kormany.hu/download/e/2e/c1000/Egyedi_Min_Hat%C3%A1rozat_JEF_36644_2020.pdf?fbclid=IwAR0xI1HCgI_OGNXeuI5fM19M3Tyub6JLYnpIoHM_1coHCtLBw9xRmxfj3aE#!DocumentBrowse
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A következőkben összefoglalom, hogy pontosan milyen lehetőségek vannak a 2020. május-júniusi szak-

mai vizsgaidőszak kapcsán a vizsgára jelentkezett tanulóknak (javaslom a szülőkkel együtt meghozni a végső 

döntést!).  

 

Csak annak a tanulónak van teendője, aki módosítani szeretne korábbi vizsgajelentkezésén. 

AZ ÍRÁSBELI VIZSGA IDŐPONTJA MÁJUS 29. (PÉNTEK) 10 ÓRA 

 

 
 

 
  

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet, és a megjelent határozatot, 

az idei tanévben - a május-júniusi 
vizsgaidőszakban mindenképpen 
szeretném a TELJES szakmai 

vizsgát letenni.

Tudomásul veszem, hogy a vizsga 
eredménye - csak az ÍRÁSBELI és 
GYAKORLATI részek eredménye 

alapján kerül megállapításra, szóbeli 
vizsga májusi időszakban nem 

szervezhető.

Nincs teendő, a 
korábban leadott 

jelentkezés alapján 
történik a vizsga 
lebonyolításra.

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet és a kiadott határozatot, az 

idei tanévben - a május-júniusi 
vizsgaidőszakban mindenképpen 

szeretném megkezdeni a 
szakmai vizsgát, de csak annak 
írásbeli részét szeretném most 

teljesíteni. 

Tudomásul veszem, hogy ebben az 
esetben szakmai vizsga bizonyítványt 

nem kaphatok, az októberi 
vizsgaidőszakban a fennmaradó 
vizsgarészeket teljesítenem kell 

(gyakorlati+szóbeli).

Kötelező a 
formanyomtatvány 

kitöltése. Kérelmezni 
szükséges, a gyakorlati 

vizsgarész törlését.

Lementés és kitöltés 
után a nyomtatványt 

legkésőbb április 28-án 
éjfélig el kell küldeni az 
info@vikiskola.hu e-

mail címre!



 

 

 
 

 
 

  

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet és a kiadott határozatot, az 

idei tanévben - a május-júniusi 
vizsgaidőszakban mindenképpen 

szeretném megkezdeni a 
szakmai vizsgát, de csak annak 
gyakorlati részét szeretném most 

teljesíteni. 

Tudomásul veszem, hogy ebben az 
esetben szakmai vizsga bizonyítványt 

nem kaphatok, az októberi 
vizsgaidőszakban a fennmaradó 
vizsgarészeket teljesítenem kell 

(írásbeli+szóbeli).

Kötelező a 
formanyomtatvány 

kitöltése. Kérelmezni 
szükséges, az írásbeli 
vizsgarész törlését.

Lementés és kitöltés 
után a nyomtatványt 

legkésőbb április 28-án 
éjfélig el kell küldeni az 
info@vikiskola.hu e-

mail címre!

Mérlegelve a jelenlegi járványügyi 
helyzetet és a kiadott határozatot, az 

idei tanévben - a május-júniusi 
vizsgaidőszakban semmiképpen sem 
kívánom letenni a vizsgát, azt egy 

későbbi (várhatóan 2020 ősz) 
időszakban pótolom.

Tudomásul veszem, hogy az ősszel 
várhatóan teljes vizsgát (szóbelit is) 

szükséges teljesíteni.

Kötelező a 
formanyomtatvány 

kitöltése. Kérelmezni 
szükséges a teljes vizsga 

törlését.

Lementés és kitöltés 
után a nyomtatványt 

legkésőbb április 28-án 
éjfélig el kell küldeni az 
info@vikiskola.hu e-

mail címre!



 

A végleges döntés előtt javaslom a következők megfontolását, figyelembe vételét 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Alapos átgondolás.

Egészségügyi állapot (saját, 
családtagok) és annak kockázati 

tényezőinek átvizsgálása.

A célok áttekintése (továbbtanulás 
érettségire történő felkészítő 
képzésben, munkábaállás, stb.)?

KÖZÖS DÖNTÉS

(szüleiddel, esetleg 
pároddal)

Ha szükségesnek látod, 
bátran konzultálj az 

osztályfőnököddel is!

Ha tovább szeretnél idén tanulni 
(érettségire felkészítő képzés).

Javasolt a szakmai 
bizonyítvány 

megszerzése, de 
mérlegeld az 

egészségügyi helyzetet is.

Ha nem kívánsz továbbtanulni, de úgy 
érzed, hogy most vagy benne a tanulási 

folyamatban és őszre csak felejtesz 
inkább.

Javasolt a vizsga, de 
mérlegeld az 

egészségügyi helyzetet is.

Ha nem kívánsz továbbtanulni, és úgy 
érzed később (pl. ősz) jobban fogsz 

teljesíteni egy teljes (írásbeli, gyakorlati 
és szóbeli) vizsga keretében.

Javasolt a szakmai vizsga 
törlése.



 

 

Kedves Tanuló! 

Kedves Szülő! 

 

 

 

Az előző oldalakon megpróbáltam összefoglalni a lehetőségeket, vagy azok különböző verzióit, de a DÖN-

TÉS minden esetben az Öné/Önöké. Kérem Önt, hogy a végleges döntés előtt mindent mérlegeljenek, 

tekintsenek át. Ehhez csak pár – nem teljes körű - segítő kérdést teszek fel, melyekre célszerű a válaszok 

átgondolása. 

Hogyan fogok bejutni a vizsganapokon az iskolába (tömegközlekedés, vagy a szülők/barátok segítsége 

és autóval)? Van-e kockázata a bejutásnak (tömegközlekedés) és a hazajutásnak?  

Van-e kockázata az iskolában több diáktárssal, tanárral történő találkozásnak magamra és családtag-

jaimra nézve?  

Ha csak írásbeli és gyakorlati vizsga lesz, az számomra előny vagy hátrány? 

Jobb-e még most, a tanulási folyamatból nem kiesve teljesíteni a szakmai vizsgát, mint később, ami-

korra már akár túl sokat el is felejthetek? 

Ha most nem vizsgázom, kiesek-e a tanulási folyamatból őszre, vagy sokkal jobban fel tudok majd 

készülni, ráadásul akkor teljes (írásbeli, gyakorlati és szóbeli) lesz a vizsga? 

Ha most nem vizsgázom, jelentkezhetek-e az érettségire felkészítő képzésre? Sajnos nem, akkor egy 

évvel később lehet megkezdeni a képzést. 

A későbbi (őszi) szakmai vizsga helyszíne a saját iskolám lesz-e, vagy keresnem kell másik intézményt? 

A VIK Középiskola szervez ősszel is szakmai vizsgát. 

Amennyiben a szakmai vizsga jelentkezésének törlése vagy módosítása mellett döntött, akkor viszont köte-

lező a külön dokumentumban küldött formanyomtatvány letöltése, majd kitöltése, lementése és elektroni-

kus formában az info@vikiskola.hu e-mail címre történő visszajuttatása legkésőbb 2020. április 28-án éjfélig. 

Amennyiben ez a megadott határidőre nem történik meg, úgy az eredeti jelentkezés az irányadó! 

Bármilyen kérdés, kérés esetén, kérem, bátran forduljon az osztályfőnökéhez, vagy akár a vezetőség bármely 

tagjához! 

Bízom abban, hogy mindent mérlegelve valóban megfelelő döntést fog hozni! 

 

Budapest, 2020. április 25. 

 

Kökény István 

igazgató 

mailto:info@vikiskola.hu

