
A 2020/2021 TANÉV MÁJUSI-JÚNIUSI SZAKMAI VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 

 
Dr. Palkovics László miniszter 2021.04.16-i keltezéssel EGYEDI MINISZTERI HATÁROZATOT hozott a 
szakképzést folytató intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt 
vevők szakmai vizsgája lebonyolításáról a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában. A 
határozatban leírtak az iskolánk által szervezett komplex szakmai vizsgák megszervezésének és 
lebonyolításának rendjét is befolyásolják, mégpedig a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet a határozatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
A határozat célja azt szabályozni, hogy a szakmai vizsgák az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
járványügyi tényezők kiküszöbölése mellett is sikeresen lefolytathatók legyenek. 
A határozat kitér a vizsgára bocsájtás feltételeire, a vizsgázó, a vizsgaszervező, a vizsgabizottság 
feladataira, az értékelés és a lebonyolítás rendjére. 
 
A határozattal összhangban részletes közérdekű információk olvashatók a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal honlapján az alábbi linken: 
 
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101 
 
A határozat letölthető:  
https://www.nive.hu//Downloads/Hirek/DL.php?f=SZFH%C3%81T_47809_2021_ITM_Egyedi_Miniszt
eri_Hat%C3%A1rozat_szakmai_vizsga.pdf 
 
A könnyebb tájékozódás érdekében összefoglaljuk az iskolánkat érintő legfontosabb tudnivalókat: 
 
A szakképzést folytató intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben 
részt vevők szakmai vizsgája lebonyolításáról a 2020/2021. tanév május ¬júniusi vizsgaidöszakában 
című SZFHIÁT/47809/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat a következő – iskolánk számára is fontos 
– pontokkal egészül ki (SZFHÁT/47809-3/2021-ITM EGYEDI MINISZTERI HATÁROZAT SZERINT): 
„ 
30. A szakmai és vizsgakövetelményben vagy a képzési és kimeneti követelményben a vizsgára 
bocsátás feltételeként előírt jogosítvány bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a szakmai 
bizonyítványt a jogosítvány bemutatását követően kell kiállítani. Az okirat bemutatásának 
elmaradását a vizsgatörzslapon az 1. melléklet szerinti záradékkal kell jelezni. 
31. Ha a … 30. pontok szerinti okirat a vizsgán nem került bemutatásra, a gyakorlati 
vizsgatevékenység keretében nem adható olyan feladat, amely kizárólag az okirat birtokában 
végezhető tevékenységet tartalmaz. 
32. A szakmai vizsgák lebonyolítására 2021. május 10-től kerülhet sor.  „ 
 
Iskolánkban a szakmai vizsgák az alábbi táblázatokban feltüntetett időpontokban és helyszíneken 
folynak. Az írásbeli vizsgák időpontja egységesen, minden szakma esetében, 2021.05.10. 
Helyszíne: Nyíregyháza, Krúdy köz 2.  
A gyakorlati vizsgatevékenységek az eredetileg tervezett időpontokban lesznek megtartva. 
Szóbeli vizsgákra nem kerül sor, a vizsgaeredmények e nélkül kerülnek megállapításra. 
  

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101
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Az írásbeli vizsgák  
(„interaktív vizsgatevékenység”) 

Szakma 
megnevezése te
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m

 

Vizsgafeladat megnevezése 
Vizsga  

dátuma 
Kezdete 

óó:pp 
Befejezése 

óó:pp 

Kertész 

1
0

5
 Kertészeti és munkavállalói 

alapismeretek 
(30 perc) 

2021.05.10 8:00 8:30 

1
0

5
 Kertészeti termesztés, 

vállalkozás, kereskedelem  
(30 perc) 

2021.05.10 8:45 9:15 
1

0
4

 Kertészeti és munkavállalói 
alapismeretek 

(30 perc) 
2021.05.10 8:00 8:30 

1
0

4
 Kertészeti termesztés, 

vállalkozás, kereskedelem  
(30 perc) 

2021.05.10 8:45 9:15 

Állattenyésztő és 
állategészségügyi 

technikus 

1
0

1
 

Központilag összeállított komplex 
írásbeli feladat megoldása 

(120 perc) 

2021.05.10 
8:00 9:00 

9:00 10:00 

1
0

3
 

2021.05.10 
8:00 9:00 

9:00 10:00 

Virágkötő és 
virágkereskedő 0

0
1

 Virágkereskedelem 
(120 perc) 

2021.05.10 8:00 10:00 

Erdésztechnikus 
(esti) 0

0
2

 

Szakmai írásbeli 
(120 perc) 

2021.05.10 8:00 10:00 

0
0

3
 

2021.05.10 8:00 10:00 

Gazda 
- (írásbeli vizsgatevékenység nincs) - - - 

 
 
Szakmánként értve, a 10 főt meghaladó vizsgázó esetében két teremben, de ugyanazon időpontban 
kerül sor. 
 
Az írásbeli feladatok értékelésében az „elégséges” értékelés alsó határa 51 pont (51%). 
 

Gyakorlati vizsgák 
(„projektfeladat”) 

 
 
Kérjük a vizsgázókat, hogy az írásbeli és gyakorlati vizsgaidőpontok előtt fél órával jelenjenek meg a 
vizsga helyszínén! 
 
A vizsgázó személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vezetői engedélyét/jogosítványát hozza magával. 
 
A fentiek értelmében a szakmai vizsgán a vezetői engedéllyel nem rendelkező tanuló is részt vehet. 
Sikeres vizsgája után azonban csak akkor kapja meg a bizonyítványát, ha a vezetői engedélyt 

Szakma megnevezése 
Gyakorlati vizsgatevékenység 

időpontja helyszíne 

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 2021.06.04-05. 8:00 Apagy, Tanüzem 

Erdésztechnikus 2021.06.08 8:00 Apagy, Tanüzem 

Kertész 2021.06.01 8:00 Tiszabercel, Tanüzem 

Gazda 2021.06.02 8:00 Apagy, Tanüzem 

Virágkötő és virágkereskedő 2021.06.03 8:00 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. (Pince tanterem és ebédlő) 



bemutatta. 
A szakmai vizsgán részt venni nem kötelező még akkor sem, ha a tanuló előzőleg vizsgára jelentkezett. 
(lásd alább is, de iskolánk javaslata a – fentieket is figyelembe véve -szakmai vizsgán való részvétel.) 
 
Továbbiak: 
 
A vizsgára bocsájtás feltétele tehát az előzőleg leadott vizsgajelentkezés és a szakmai gyakorlati órák 
51%-ának teljesítése. Ennek hiányában – nem teljesített gyakorlatok esetén – az elmaradt gyakorlatok 
pótlására 2021. augusztus 23. és 2021. október I. közötti időszakban iskolánk gyakorlati képzést 
szervez. Ez után a a 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában vizsgalehetőséget 
biztosítunk, amely nem tekintendő javító- és pótlóvizsgának. A tanuló számára a tanulmányi 
követelmények teljesítését igazoló bizonyítvány ezt követően állítható ki. 
 
Igazoltnak tekintjük annak a szakmai vizsgára jelentkezett tanulónak a vizsgától történő 
távolmaradását, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt. 
Számára a 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező vizsgalehetőséget 
biztosítunk, amely nem számít javító- és pótlóvizsgának. 
 
A vizsgán részt venni tehát nem kötelező még akkor sem, ha a tanuló előzőleg vizsgára jelentkezett. 
(Iskolánk javaslata a szakmai vizsgán való részvétel.) 
 
Az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység eredményének és a feladatok értékelésének vizsgázók által 
történő megtekintésére és észrevételezésére személyesen csak akkor kerülhet sor, ha annak 
megvalósítása elektronikus úton nem lehetséges. Iskolánk ebben is törekszik online kapcsolat 
(meeting) bevonásával a kontakt nélküli megoldásra. 
 
A vizsga helyszínén a vizsgázókat fogadjuk, és a vizsga teljes időtartama alatt a HATÁROZATBAN 
elvárt higiéniai/biztonsági szabályok betartását felügyeljük, a kötelező védőfelszereléseket 
biztosítjuk (maszk, kesztyű, fertőtlenítőszer, stb….). Ezek részletesen a fent megjelölt link 8. - 17. 
pontja alatt szerepelnek. 
 


