
TÁJÉKOZTATÓ 

 

A 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 

során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő 

szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása alapján 

1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a 

felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő 

szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1. § (1) A felnőttképzésben  

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 

8. pontja szerinti kontaktórás képzés, valamint  

b) modulzáró vizsga és szakmai vizsga  

a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.  

(2) A képzés során a képzés szervezője, a vizsga alkalmával a vizsgabizottság és a 

vizsgaszervező együttesen felelős a járványügyi szabályok által előírt óvintézkedések 

teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben megtett intézkedések, 

meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.  

(3) A kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki 

a 65. életévét betöltötte.” 

Járványügyi szabályok betartása a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők 

kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 

legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. 

(6) A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából 

működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. 

A fentiek alapján az alábbi intézkedéseket vezetjük be: 

Általános intézkedések: 

 Az iskola területére csak olyan személy léphet be, aki egészséges. 

 Kérjük ügyfeleinket és munkatársainkat, hogy egymástól lehetőség szerint legalább 

1,5 méter távolságot tartsanak! 

 Az iskola folyosóin és az ügyféltérben maszk viselése javasolt. 

 Minden ügyfélszolgálaton gondoskodunk kézfertőtlenítőről, amit a munkatársaknak 

kötelezően használni kell, az ügyfeleknek pedig igény esetén elérhetővé tesszük. 

 Szorgalmazzuk a gyakori kézmosást 

 Minden ügyfélszolgálaton gondoskodunk papírzsebkendőről, ami mind a 

munkatársaknak, mind az ügyfeleknek igény esetén hozzáférhető. 

 



Munkatársaink részére: 

 Az ügyfélszolgálati pultban kizárólag az ügyfélszolgálat munkatársai tartózkodhatnak, 

oktatók és tanulók nem léphetnek be a pultba. 

 A munkatársaknak a plexi fal mögött kell az ügyfeleket fogadni.  

 Minden ügyfélszolgálaton kihelyezünk fertőtlenítő anyagot és törlőkendőt, amivel 

ügyfélkapcsolatot követően a munkatársak fertőtleníteni tudják a munkaterületüket.  

 Közösen használt toll fertőtlenítés után használható az ügyféltérben.  

 Az ügyfélszolgálati munkatárs a tantermi kulcsokat minden használat után fertőtleníti. 

 A konyhában és a mellékhelyiségekben egyszerre maximum 1 személy tartózkodhat.  

Oktatóink részére: 

 Az egyes órákon az oktató a felelős a megfelelő ülésrend kialakításáért. 

 A tanulók egymás közötti és a tanár közötti távolságnak az óra során lehetőség szerint 

meg kell lennie minimum 1,5 méternek. 

 Az oktató az óra előtt köteles legalább 5 percig szellőztetni a tanteremben. 

Takarítás rendje: 

 A takarítást végző munkatársaink fokozott figyelmet fordítanak a vírus terjedését 

elősegítő felületek, asztalok, kilincsek folyamatos fertőtlenítésére. 

 Minden olyan napon, amikor oktatás, vagy vizsgáztatás van, a takarító munkatársaink 

fertőtlenítik a mosdókat. 

 A teremfelügyelőknek a vizsgatermekben a vizsga előtt és után minden vizsgázó által 

használt asztalt és eszközt fertőtleníteni kell.  

 A szemeteseket minden nap kiürítik a takarítást végző munkatársaink. 

 

Kelt: Veszprém, 2020. május 27. 

Érvényes visszavonásig. 


