
Kedves Végzős Ötvös, Aranyműves, Ezüstműves, Vésnök Tanulók! 

Tanulmányaik befejező napján üdvözlöm Önöket! Nagyra tartom a munkájukat, amit március 

16-a óta tettek tanáraikkal együtt. Az Önök szakmája a kreativitásra és a manualitásra épül, 

aminek megvalósítása a tanáraik részéről kívánt nagy kreativitást. Végig kísérve a kapott 

feladataikat, tájékozódva a teljesítményeikről, azt gondolom, sikerült ennek a váratlan 

kihívásnak megfelelniük. Gratulálok a kitartó, sikeres munkájukhoz! 

A komplex szakmai vizsga mindig a képzés lezáró, ünnepélyes csúcspontja, amikor is 

lehetőség nyílik a megszerzett tudás bemutatására, ahol visszajelzést kaphatnak a befektetett 

energia értékéről. A jogalkotó úgy ítélte meg, hogy a jelen veszélyhelyzet nem teszi lehetővé 

vizsga körülmények között objektíven mérni a kompetenciáikat, így egyedi miniszteri 

határozatban rendelkezett a szakmai bizonyítvány megszerzéséről. Ennek értelmében, az 

Önök esetében szakmai vizsga megszervezésére nem kerül sor. A szakképesítés megszerzését 

igazoló bizonyítványt a vizsgát megelőző két tanév (ráépülő szak esetén egy év) szakmai 

elméleti és gyakorlati tantárgyainak átlageredményei alapján kell kiállítani. A vizsgaremek 

portfóliójuk külön kerül értékelésre, arányaiban domináns értéket képvisel a végső jegy 

kialakításában. 

A Bizonyítványok kiállítása az eredeti vizsgaidőpontokban történik (aranyműves, 

ezüstműves, vésnök május 19-26., ötvös május 28. – június 09.), az átadása postai úton 

történik. Mivel a Bizonyítványok szigorú számadású nyomtatványok, postázásuk 

tértivevényen történik, a szakmai vizsga jelentkezési lapon megadott címre. Amennyiben ezen 

a címen nem tudják átvenni, akkor az info@kezmuveskepzo.hu email címen jelezzék a régi és 

az új cím megadásával. Az át nem vett Bizonyítványokat csak a veszélyhelyzeti korlátozások 

feloldása után lehet személyesen átvenni, újabb postázást nem végzünk. 

Kívánok Önöknek nagyon sikeres életutat! Köszönjék meg a családjuknak, barátaiknak és 

munkahelyüknek, hogy támogatták a tanulmányaikat, vagy ha esetleg nem a megfelelő 

mértékben, akkor Önmaguknak, hogy mégis kitartottak. Az Iskola mindig szívesen látja 

Önöket, figyeljék programjainkat, látogassanak bennünket. Tartsák meg a tanulmányaik alatt 

kötött barátságaikat, ismeretségeiket, hiszen innentől pályatársak lesznek választott 

szakmájukban. A tanulást ne hagyják abba, kövessék a változásokat, képezzék magukat a 

szakmájukért, a megrendelőikért, önmagukért! Jó egészséget, vigyázzanak magukra! 

Tanáraik, az iskola dolgozói és a magam nevében, még egyszer GRATULÁLOK! 

Kovács Tünde s.k 

igazgató 

Budapest, 2020. április 30. 
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