
Tájékoztató a jogi szakvizsgáztatás veszélyhelyzet idején eltérő szabályairól 

 

Az itt kiemelt információkon kívül a jogi szakvizsgára vonatkozó egyéb szabályok 

(így pl. a jelentkezés módja, menete) nem változtak! 

 

2020. december 22-én hatályba lépett a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 

módosításáról szóló 16/2020. (XII. 21.) IM rendelet, amely veszélyhelyzet idejére eltérő 

szabályokat vezet be a jogi szakvizsgáztatás tekintetében. A jelölteket érintő legfontosabb 

eltérő szabályok az alábbiak:  

 

1. Joggyakorlat idejének számítása a veszélyhelyzet ideje alatt 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a joggyakorlat számítása során a legalább napi 4 óra 

munkaidőnek megfelelő tartamú részmunkaidőben történő foglalkoztatást napi 8 órás 

munkaidőként kell figyelembe venni. 

 

2. Határidők 

 

A veszélyhelyzet ideje nem számít bele: 

- a jogi szakvizsga letételére szabott 5 éves határidőbe és 

- a megismételt írásbeli vizsga, illetve a pótvizsga letételére szabott 6 hónapos 

határidőbe. 

 

3. Vizsgák lebonyolítására vonatkozó eltérő szabályok 

 

3.1. Írásbeli vizsgák személyes jelenléttel 

- az írásbeli vizsga minden esetben személyes megjelenést igényel;  

- helyszínéről az írásbeli vizsgát megelőző héten az Igazságügyi Minisztérium 

elektronikus levélben küld tájékoztatást; 

- az egyazon helyiségben egyidejűleg írásbeli vizsgát tevő jelöltek létszáma 

korlátozható. 

 

3.2. Szóbeli vizsgák személyes jelenléttel 

- a szóbeli vizsgán személyesen kell megjelenni, amíg az igazságügyi miniszter nem 

dönt a videókonferencia útján megtartott szóbeli vizsga bevezetéséről 

- ez esetben egyazon helyiségben egyidejűleg csak a vizsgabizottság tagjai, a 

jegyzőkönyvvezető és a jelölt tartózkodhatnak. 

 

3.3. Szóbeli vizsgák videókonferencia útján (miniszter döntése szerint) 

- az igazságügyi miniszter dönthet úgy, hogy a szóbeli vizsgát videókonferencia útján 

kell megtartani 

- erről a tényről az Igazságügyi Minisztérium a vizsgát megelőző héten elektronikus 

levélben tájékoztatja a jelöltet  

- a vizsga kezdetének pontos időpontjáról az Igazságügyi Minisztérium a vizsga napján 

elektronikus levélben tájékoztatja a jelöltet  

 

Figyelem! Annak érdekében, hogy minden megfelelő tájékoztatást időben biztosan 

megkaphassanak, kérjük, hogy a JSZR rendszerben olyan e-mail címet rögzítsenek, 

amelyet folyamatosan olvasnak!  



 

 

4. Videókonferencia útján megtartott szóbeli vizsga menete  

- a vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabizottság elnöke meggyőződik a jelölt 

személyazonosságáról, ezért a jelölt köteles felmutatni a személyazonosságát igazoló 

igazolványát, amelyről - úgy, hogy a képen a jelölt is látsszon - képernyőfotó készül; 

- a vizsgabizottság elnöke további biztonsági szempontú intézkedéseket is elrendelhet, 

ha a vizsga tisztaságának biztosítása érdekében szükségesnek tartja; 

- a vizsgabizottság elnöke ezt követően röviden ismerteti a részvizsga menetét, 

szabályait; 

- miután a jelölt mindegyik vizsgatárgyból vizsgázott, a vizsgabizottság a 

videókonferenciát a jelölt kizárásával folytatja, ahol zárt tanácskozásban értékeli a 

jelölt részvizsgán nyújtott teljesítményét;  

- a vizsgabizottság elnöke ezt követően a jelölttel a videókonferencia keretében szóban 

röviden ismerteti a részvizsga értékelését, valamint annak eredményét; 

- sikertelen vagy részben sikertelen részvizsga esetén a vizsgabizottság elnöke a jelöltet 

a vizsgaismétlésre irányadó rendelkezésekről tájékoztatja; 

- a sikeres részvizsgáról a videókonferencia útján megtartásra kerülő szóbeli vizsga 

esetében tanúsítvány kiállítására nem, csak jegyzőkönyv kiállítására kerül sor, amelyet 

csak a jegyzőkönyvvezető ír alá. A vizsga eredményét a jegyzőkönyvben kell 

feltüntetni.  

 

5. Vizsga lemondása veszélyhelyzet ideje alatt  

 

A jelölt veszélyhelyzetben az írásbeli és a szóbeli vizsgát is lemondhatja: 

- legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 3. napon 10:00 óráig, 

- az oktatas@im.gov.hu címre küldött elektronikus levélben, 

- ebben az esetben őt az Igazságügyi Minisztérium a veszélyhelyzet megszűnését 

követően osztja be, soron kívül, vele egyeztetett időpontra.  

 

A lemondás díjmentes, a lemondott vizsgára befizetett díj a következő vizsgára automatikusan 

érvényes. 

 

6. Vizsga mulasztása veszélyhelyzet ideje alatt 

 

Ha a jelölt a lemondás lehetőségével nem élt, de a vizsgán nem jelent meg, veszélyhelyzet 

idején az alábbi szabályok érvényesek a méltányossági kérelem benyújtására. 

 

6.1. Személyes jelenlétet igénylő írásbeli vagy szóbeli vizsga mulasztása veszélyhelyzet 

ideje alatt 

A jelölt méltányossági kérelmet nyújthat be az igazságügyi miniszternek  

- ez elmulasztott vizsgát követő 4 napon belül, 

- az oktatas@im.gov.hu címre küldött elektronikus levélben, 

- amelyben a veszélyhelyzethez kapcsolódó körülményre hivatkozással kérheti, hogy őt 

az Igazságügyi Minisztérium a veszélyhelyzet megszűnését követően soron kívül 

ossza be, vele egyeztetett időpontra.  
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A mulasztás díjmentes, az elmulasztott vizsgára befizetett díj a következő vizsgára 

automatikusan érvényes. 

 

6.2. Videókonferencia útján megtartott szóbeli vizsga mulasztása veszélyhelyzet ideje 

alatt  

A jelölt méltányossági kérelmet nyújthat be az igazságügyi miniszternek 

- ez elmulasztott vizsgát követő 4 napon belül, 

- az oktatas@im.gov.hu címre küldött elektronikus levélben, 

- méltányolható körülmény – így különösen a jelöltet érintő súlyos betegség, baleset, 

egyéb rajta kívül álló elháríthatatlan ok – igazolásával,  

- kérheti, hogy az elmulasztott vizsga helyett új időpontra jelentkezhessen, 

- ha a miniszter a kérelemnek helyt ad, a jelöltet az Igazságügyi Minisztérium a 

veszélyhelyzet megszűnését követően osztja be, soron kívül, vele egyeztetett 

időpontra.  

 

A mulasztás díjmentes, az elmulasztott vizsgára befizetett díj a következő vizsgára 

automatikusan érvényes. 
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