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A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 5.1. pontja 

értelmében a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az esettanulmány (záródolgozat) 

készítése és a szakgimnázium által meghatározott határidőre történő leadása.  

A veszélyhelyzetre tekintettel a záródolgozatot nem kötelező kinyomtatni, elektronikus úton 

is el lehet juttatni az intézményben kijelölt szaktanárhoz. Erről a vizsgára jelentkezőket 

időben értesíteni szükséges.  

Az Esettanulmányokat a bírálók elektronikus formában a PM honlapján fennlévő Útmutató 

alapján értékelik. Tekintettel arra, hogy az ITM határozat szerint a szakmai vizsgát szóbeli 

vizsgatevékenység nélkül kell lebonyolítani, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

(29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet által módosított) alapján a bírálathoz szóbeli tételsorból 

kiválasztott a) és b) tételt nem kell feltenni, helyette az esettanulmányhoz kapcsolódó két 

kérdést, melyet a vizsgázó előre megismer és a prezentációba beépít. 

 

A vizsgabizottság elnöke és tagja elektronikus úton kapja meg a záródolgozatokat a két bíráló 

értékelésével és az összesített értékeléssel együtt a szakmai vizsga bemeneti feltételének 

ellenőrzése céljából.  

 

Az Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladat gyakorlati 

vizsgatevékenységet az ITM egyedi miniszteri határozat (JEF/36644/2020-ITM) – 

továbbiakban ITM határozat – 5. pontja értelmében 2020. május 4. és 2020. június 15. között 

kell megszervezni.  

A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenység előtt is megszervezhető. Az 

időpontot úgy kell meghatározni, hogy a szakmai és vizsgakövetelményben előírt, az 

esettanulmány prezentálására megadott vizsgafeladat időtartama mindenki számára biztosított 

legyen. 

 

Az Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével gyakorlati vizsgatevékenység 

lebonyolítható videochat alkalmazás használatával is pl. Skype, Zoom, Facebokk Messenger.  

Amennyiben a prezentálás „hagyományos” formában kerül megszervezésre, úgy a 

veszélyhelyzetre kiadott összes egészségügyi biztonsági szabályok betartása mellett tehető az 

meg.  

 

Az intézmény minden esetben elkészíti saját vizsgahelyi útmutatóját, melyben a biztonságos 

internethasználat szabályait is leírja. A vizsgahelyi útmutatóban rögzíteni kell a vizsgázóhoz 

rendelt pontos időtartam megjelölésével, a prezentálás kezdési időpontját, tantermi 



prezentálás esetén az egészségügyi előírásokat, melyeket a vizsgázókkal – még a vizsga 

megkezdése előtt a tűz- és balesetvédelmi előírásokkal együtt lehetőleg online formában – 

ismertetni kell. A vizsgahelyi útmutatót a bizottság elnöke és tagja hagyja jóvá. 

 

Otthoni technikai eszközök hiánya esetén lehetőség van a prezentálás formáját tekintve 

vegyes vizsgacsoport kialakítására is. Az elnök és a vizsgabizottsági tag a távolság betartása 

és a védőfelszerelések használata mellett együtt nézi meg a prezentációt és értékeli azokat. 

 

Értékelni a PM honlapján található Útmutató alapján kell, betartva a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményében szereplő minimum 50%-os alsó értékhatárt (tehát nem a 41%-os 

minimumkövetelményt kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy az az ITM határozat szerint az 

írásbelire és a központi gyakorlati vizsgafeladatokra vonatkozik!). 

 

 

Kérjük, hogy a fentiek alapján történjék a gyakorlati vizsgatevékenység megszervezése, 

lebonyolítása és értékelése. 

 

Kérjük, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az egészségügyi előírások betartására.  

 

 

Budapest, 2020. május 4. 


