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A Magyar Közlöny 144. számában 2020. június 17-én megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény), amelynek 9. és 10. pontjai átmeneti szabályokat rögzítenek mind a szakmai 
vizsgáztatás, mind a felnőttképzés területén az alábbiak szerint. 
 
Szakmai vizsgáztatás bejelentésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések: 

1. A veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztett szakmai vizsgát a veszélyhelyzet megszűnését 
követő hatvanadik napig kell befejezni. A szakmai vizsga befejezésére a pótlóvizsgának a 
komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. 
december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a szakmai vizsga esetében 
igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent 
meg a szakmai vizsgán. 

2. A 2020. szeptember 15. előtt megkezdődő szakmai vizsgák esetén a vizsgaszervező a szakmai 
vizsgát vizsgacsoportonként, legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően 20 
nappal jelenti be a felnőttképzési államigazgatási szervnek az elektronikus 
vizsgarendszerben (MER). 2020. október első hétvégéjét megelőzően írásbeli 
vizsgatevékenységre hetente legfeljebb két időpont jelölhető ki. 

3. A javító- és pótlóvizsga letételének lehetősége tekintetében meghatározott, a 
veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró egyéves határidő 2020. október 31-ig 
meghosszabbodik. 

4. A vizsgázó a szakmai vizsgával vagy az annak eredményes teljesítésével megszerezhető 
képesítéssel összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más 
módon előírt kötelezettségének a Törvény 27. §-a alapján új időponttal bejelentett szakmai 
vizsga utolsó napjáig tehet eleget. 

 
Felnőttképzési tárgyú átmeneti szabályok 

1. A veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában (2020. június 18.) folyamatban lévő, 
felnőttképzésként megszervezett képzés 2020. augusztus 31-ig abban az esetben is 
megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt 
jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési 
program egyébként nem teszi lehetővé. 

2. A szakmai vizsga felnőttképzés keretében történő megszervezésére a fenti írt törvényi 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

3. Speciális rendelkezések vonatkoznak „a munkavállalók és az álláskeresők számára új 
kompetenciák megszerzését biztosító képzésekre, amelyek megszervezéséhez és 
megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, és hosszú távon hozzájárulnak Magyarország 
gazdasági növekedéséhez”, illetőleg az „ezen képzésekhez előfeltételként kapcsolódó más 
képzésekhez”: 

a. a felnőttképzési tevékenység bejelentés és engedély nélkül folytatható, azonban a 
nyilvántartásba vételnek legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik 
napon meg kell történnie, 

b. a képzési program előzetes minősítése helyett annak vizsgálata szükséges, hogy 
megfelel-e a felnőttképzésért felelős miniszter által meghatározott ezen képzésekkel 
szemben támasztott követelményeknek, 

c. az adatszolgáltatási kötelezettségnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. 
napon belül szükséges eleget tenni, 



d. a vagyoni biztosítékkal és minőségirányítási rendszerrel a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 120. napig nem kell rendelkeznie a felnőttképzőnek, 

e. a képzés és az ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés mentes az általános 
forgalmi adó alól. 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint szakképzési-, és felnőttképzési államigazgatási szerv mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően az 
átmeneti időszakban a rendelkezésre álló információit, mihelyt arról tudomása van, haladéktalanul 
megossza az érintettekkel, hogy segítse az Önök munkáját. 
 
Az átmeneti időszak hatékony kezelése érdekében kérjük, hogy a megkeresésüket az alábbi 
elérhetőségekre legyenek szívesek írásban megküldeni: 
 
A MER rendszer működésével kapcsolatos megkeresések: 

- felnőttképzés: fir.hd@pest.gov.hu 
- vizsgaügyvitel: ugyvitel@pest.gov.hu 

Szakmai jellegű kérdések: 
- OSAP: osap.pmkh@pest.gov.hu 
- felnőttképzés: felnottkepzes@pest.gov.hu 
- vizsgaügyvitel: ugyvitel@pest.gov.hu 

 
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak nincs jogalkotási hatásköre, az 
erre irányuló megkereséseikre nem tudunk érdemi tájékoztatást adni. A Kormány döntése alapján a 
jogalkotás a szakképzésért-, és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik. 
 
Megértésüket köszönjük! 
 
Üdvözlettel: 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 
 


