
Közlemény 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó 

(kivéve a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportba sorolt), 

iskolai rendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli szakképzések szakmai 

írásbeli/interaktív vizsgáinak időpontjáról és a központi tételek kiadási rendjéről 

 

 
I. 

Iskolarendszeren kívüli vizsgák írásbeli/interaktív időpontjai 2013. december. 31-ig 
 

 

A vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó (kivéve a környezetvédelem-vízgazdálkodás 

szakmacsoportba sorolt) szakképesítések tekintetében a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és 

eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint - a 2013. december 

31-ig terjedő időszakra kijelölt írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes 

vizsgaidőpontjai: 

 

Írásbeli vizsgatevékenységek 

országosan egységes 

vizsgaidőpontjai  

Interaktív vizsgatevékenységek 

országosan egységes 

vizsgaidőpontjai  

Tételek átvételének időpontja az 

adott vizsganapokra 

(futárnap) 

január 16. január 17. január 9. 

február 13. február 14. február 6. 

március 13. március 14. március 6. 

április 10. április 11. április 3. 

május 15. május 16. május 8. 

június 12. június 13. június 5. 

július 10. július 11. július 3. 

augusztus 14. augusztus 15. augusztus 7. 

szeptember 11. szeptember 12. szeptember 4. 

október 9. október 10. október 2. 

november 13. november 14. november 6. 

december 11. december 12. december 4. 

 

Az első írásbeli/interaktív vizsgatevékenység kezdő időpontja 9
00

 óra. 

 

Az iskolák írásos előzetes bejelentése szerinti vizsgalétszámra csomagolt és titkosított tételek a 

fentiekben jelzett napon és időpontban az intézmény igazgatója által kitöltött, aláírt és lebélyegzett 

meghatalmazás ellenében, a személyazonosító igazolvány bemutatásával vehetők át a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) erre kijelölt 

helyiségében. Az átvevő az átvételt aláírásával és igazolványszámának megadásával, dátum és időpont 

beírásával igazolja, amellyel egyben vállalja a tételek sértetlen állapotban való leszállítását a megbízó 

részére. A megbízótól Csiharné Jerola Zsuzsa vizsgaszervezési szakreferensnek címzett írásos (levél, 

fax: 06-1/362-81-04, vagy e-mail: jerola@nakvi.hu) visszajelzést kérünk az átadást követő 3 napon 

belül, hogy a megfelelő tételek sértetlenül, rendben megérkeztek a felhasználás helyére. Az esetleges 

problémákat a jerola@nakvi.hu e-mail címen lehet jelezni. 

A meghatározott napoktól eltérő időpontban írásbeli/interaktív vizsgát szervezni csak a szakmai 

vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 6. § (6) 

bekezdése figyelembe vételével lehet. 

 

A vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó környezetvédelem-vízgazdálkodás 

szakmacsoportba sorolt szakképesítések írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes 

vizsgaidőpontjait a Nemzeti Munkaügyi Hivatal határozza meg. 



II. 

Iskolai rendszerű szakképzések 2012. októberi (javító-pótló) szakmai vizsga 

írásbeli/interaktív időpontja, központi tételek kiadási rendje 
 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó (kivéve a környezetvédelem-

vízgazdálkodás szakmacsoportba sorolt) 2012. októberi (javító-pótló) vizsgaidőszakban tartandó 

iskolai rendszerű szakmai vizsgák központi írásbeli/interaktív vizsgaidőpontja a 3/2012. (VI. 8.) 

EMMI rendelet 1. számú mellékletben meghatározottak alapján: 

 

írásbeli időpontja: 2012. október 08. 8
00

 óra 

interaktív időpontja: 2012. október 09. 8
00

 óra 

 

Az írásbeli/interaktív vizsgák vizsgacsoportonként csomagolt és titkosított központi tételeit az iskolák 

megbízottai az alábbi időpontokban vehetik át a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) erre kijelölt helyiségében. 

 

Régió (megye) megnevezése Tételátadás időpontja 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ  

(Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom 

megye) 

2012. október 02. kedd 

9
00

 órától 15
00

 óráig 

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 

(Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala 

megye) 

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 

(Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye) 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ  

(Budapest, Pest megye) 

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ 

(Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye) 

2012. október 03. szerda 

9
00

 órától 15
00

 óráig 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 

(Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye) 

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

 

Az iskolák írásos előzetes bejelentése szerinti vizsgalétszámra csomagolt és titkosított tételek a 

fentiekben jelzett napon és időpontban az intézmény igazgatója által kitöltött, aláírt és lebélyegzett 

meghatalmazás ellenében, a személyazonosító igazolvány bemutatásával vehetők át. Az átvevő az 

átvételt aláírásával és igazolványszámának megadásával, dátum és időpont beírásával igazolja, 

amellyel egyben vállalja a tételek sértetlen állapotban való leszállítását a megbízó részére. A 

megbízótól Csiharné Jerola Zsuzsa vizsgaszervezési szakreferensnek címzett írásos (levél, fax: 06-

1/362-81-04, vagy e-mail: jerola@nakvi.hu) visszajelzést kérünk az átadást követő 3 napon belül, 

hogy a megfelelő tételek sértetlenül, rendben megérkeztek a felhasználás helyére. Az esetleges 

problémákat a jerola@nakvi.hu e-mail címen lehet jelezni. 

 

A vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó környezetvédelem-vízgazdálkodás 

szakmacsoportba sorolt szakképesítések írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek vizsgacsoportonként 

csomagolt és titkosított központi tételeit az iskolák megbízottai a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban 

vehetik át az általuk megjelölt időpontban. 



III. 

Iskolai rendszerű szakképzések 2013. februári szakmai vizsga írásbeli/interaktív 

időpontja, központi tételek kiadási rendje 
 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó (kivéve a környezetvédelem-

vízgazdálkodás szakmacsoportba sorolt) 2013. februári vizsgaidőszakban tartandó iskolai rendszerű 

szakmai vizsgák központi írásbeli/interaktív vizsgaidőpontja a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 1. 

számú mellékletben meghatározottak alapján: 

 

írásbeli időpontja: 2013. február 04. 8
00

 óra 

interaktív időpontja: 2013. február 05. 8
00

 óra 

 

Az írásbeli/interaktív vizsgák vizsgacsoportonként csomagolt és titkosított központi tételeit az iskolák 

megbízottai az alábbi időpontokban vehetik át a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) erre kijelölt helyiségében. 

 

Régió (megye) megnevezése Tételátadás időpontja 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ  

(Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom 

megye) 

2013. január 29. kedd 

9
00

 órától 15
00

 óráig 

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 

(Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala 

megye) 

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 

(Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye) 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ  

(Budapest, Pest megye) 

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ 

(Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye) 

2013. január 30. szerda 

9
00

 órától 15
00

 óráig 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 

(Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye) 

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

 

Az iskolák írásos előzetes bejelentése szerinti vizsgalétszámra csomagolt és titkosított tételek a 

fentiekben jelzett napon és időpontban az intézmény igazgatója által kitöltött, aláírt és lebélyegzett 

meghatalmazás ellenében, a személyazonosító igazolvány bemutatásával vehetők át. Az átvevő az 

átvételt aláírásával és igazolványszámának megadásával, dátum és időpont beírásával igazolja, 

amellyel egyben vállalja a tételek sértetlen állapotban való leszállítását a megbízó részére. A 

megbízótól Csiharné Jerola Zsuzsa vizsgaszervezési szakreferensnek címzett írásos (levél, fax: 06-

1/362-81-04, vagy e-mail: jerola@nakvi.hu) visszajelzést kérünk az átadást követő 3 napon belül, 

hogy a megfelelő tételek sértetlenül, rendben megérkeztek a felhasználás helyére. Az esetleges 

problémákat a jerola@nakvi.hu e-mail címen lehet jelezni. 

 

A vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó környezetvédelem-vízgazdálkodás 

szakmacsoportba sorolt szakképesítések írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek vizsgacsoportonként 

csomagolt és titkosított központi tételeit az iskolák megbízottai a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban 

vehetik át az általuk megjelölt időpontban. 

 



IV. 

Iskolai rendszerű szakképzések 2013. májusi szakmai vizsga írásbeli/interaktív 

időpontja, központi tételek kiadási rendje 
 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó (kivéve a környezetvédelem-

vízgazdálkodás szakmacsoportba sorolt) 2013. májusi vizsgaidőszakban tartandó iskolai rendszerű 

szakmai vizsgák központi írásbeli/interaktív vizsgaidőpontja a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 1. 

számú mellékletben meghatározottak alapján: 

 

írásbeli időpontja: 2013. május 13. 8
00

 óra 

interaktív időpontja: 2013. május 14. 8
00

 óra 

 

Az írásbeli/interaktív vizsgák vizsgacsoportonként csomagolt és titkosított központi tételeit az iskolák 

megbízottai az alábbi időpontokban vehetik át a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) erre kijelölt helyiségében. 

 

Régió (megye) megnevezése Tételátadás időpontja 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ  

(Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom 

megye) 

2013. május 07. kedd 

9
00

 órától 15
00

 óráig 

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 

(Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala 

megye) 

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 

(Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye) 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ  

(Budapest, Pest megye) 

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ 

(Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye) 

2013. május 08. szerda 

9
00

 órától 15
00

 óráig 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 

(Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye) 

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

 

Az iskolák írásos előzetes bejelentése szerinti vizsgalétszámra csomagolt és titkosított tételek a 

fentiekben jelzett napon és időpontban az intézmény igazgatója által kitöltött, aláírt és lebélyegzett 

meghatalmazás ellenében, a személyazonosító igazolvány bemutatásával vehetők át. Az átvevő az 

átvételt aláírásával és igazolványszámának megadásával, dátum és időpont beírásával igazolja, 

amellyel egyben vállalja a tételek sértetlen állapotban való leszállítását a megbízó részére. A 

megbízótól Csiharné Jerola Zsuzsa vizsgaszervezési szakreferensnek címzett írásos (levél, fax: 06-

1/362-81-04, vagy e-mail: jerola@nakvi.hu) visszajelzést kérünk az átadást követő 3 napon belül, 

hogy a megfelelő tételek sértetlenül, rendben megérkeztek a felhasználás helyére. Az esetleges 

problémákat a jerola@nakvi.hu e-mail címen lehet jelezni. 

 

A vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó környezetvédelem-vízgazdálkodás 

szakmacsoportba sorolt szakképesítések írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek vizsgacsoportonként 

csomagolt és titkosított központi tételeit az iskolák megbízottai a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban 

vehetik át az általuk megjelölt időpontban. 

 


