
Tájékoztató a tanulók számára a komplex szakmai vizsgákkal kapcsolatban  

(2020. május – júniusi vizsgák) 

 

Dr Palkovics László ITM miniszter úr április 24-én kiadott Egyedi miniszteri határozata értelmében a 

koronavírus-járvány miatt új eljárás bevezetését írta elő a komplex szakmai vizsgák lebonyolítása 

céljából. 

Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga nem szervezhető. azokat a 2020/2021. 

tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell megtartani. Tehát a Szállodai recepciós vizsgát most 

nem szervezhetjük meg, arra vonatkozóan augusztus hónapban tájékoztatni fogjuk a vizsgázókat. 

 

Az Informatikai rendszerüzemeltető vizsgát szervezzük, de azon kizárólag az írásbeli, valamint a 

gyakorlati vizsgatevékenység kerül megtartásra. 

 

A szakmai vizsga gyakorlati része 2020. május 20-án, szerdán 800 –kor kezdődik a középiskolában. 

A tanulóknak ¼ 8-kor kell megjelenniük az iskolában a főbejárat előtt – egymástól legalább 1,5 m 

védőtávolságra. Az iskolába belépő vizsgázónak a bejáratnál fertőtlenítenie kell a kezét, arcukon pedig 

szájmaszkot kell viselniük, gumikesztyű viselete megengedett. Aki nem hoz magával maszkot, annak mi 

biztosítunk. Mivel a vizsga 1530 –ig tart és csak 2-szer lesz 15 perces rövid szünet, minden vizsgázó hozzon 

magával ételt, italt. 

A gyakorlati vizsga részei, időbeosztása:  

Hálózatok konfigurálása I. 800-930 

Hálózatok konfigurálása II. 930-1100 

Hálózati operációs rendszerek és felhősz. 1115-1415  

Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése 1430-1530 

A szakmai vizsga írásbeli része 2020. május 26-án kedden 1000 órától lesz. Előbb Hálózati 

ismeretekből (4 fő részére), majd 1100 -től Programozás és adatbázis-kezelésből lesz vizsga (5 fő részére). 

Akiknek korábbi versenyeredményük ezt lehetővé tette, azoknak nem kell vizsgázniuk az adott tantárgyból, 

így ők azon időszakban nem tartózkodhatnak az intézményben, de a vizsgájuk megkezdése előtt maximum 

30 perccel nekik is meg kell érkezniük. A mentességről az osztályfőnök mindenkit tájékoztatott már. 

Az iskolába való belépés, benntartózkodás szabályai 

Az iskolába való belépésnek ugyanazon feltételei vannak, mint a gyakorlati vizsga alkalmával. Tehát a 

tanulóknak ¼ 10-kor kell megjelenniük az iskolában a főbejárat előtt – egymástól legalább 1,5 m 

védőtávolságra. Az iskolába belépő vizsgázónak a bejáratnál fertőtlenítenie kell a kezét, arcukon pedig 

szájmaszkot kell viselniük, gumikesztyű viselete megengedett. Aki nem hoz magával maszkot, annak mi 

biztosítunk. 

A miniszter határozata szerint igazoltnak kell tekinteni annak a vizsgára jelentkezett tanulónak a 

hiányzását, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, és számára a 

2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező vizsgalehetőséget biztosítani. amely 

nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának. 

 

A vizsga előtt a vizsgázóknak a személyazonosságukat igazolniuk kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, 

új típusú jogosítvánnyal). 

 



A vizsga során az iskola tanárai fokozottan figyelnek arra, hogy a vizsgázók az egyes vizsgatevékenységek 

esetén a vizsgahelyszín, vizsgáztató hely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot 

betartsák, ne csoportosuljanak. A vizsga során használt minden helyiségben sor kerül fertőtlenítésre, a 

higiénés szabályok betartására. A felügyelő tanár gondoskodik a folyamatos légcseréről és a 

kézfertőtlenítési lehetőségről. 

 

A megtekintés, észrevétel, értékelés 
 

A vizsgázók a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatokat és az értékelési 

útmutatót a fentebb idézett Egyedi Miniszteri Határozat 20. pontja alapján kizárólag elektronikus úton 

2020. május 27-én, szerdán 22 óráig megkapják, megtekinthetik, melyre 2020. május 28-án 22 óráig 

kizárólag elektronikus úton észrevételt tehetnek. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban 

foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és 

értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgaelnök határoz. 

Mivel a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, az Egyedi 

Miniszteri Határozat szerint a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell 

a vizsgán megszerezhető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye szerinti további 

vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani. 

 

Kollégiumi igény 

 
Kollégiumi igényét előzetesen – minimum 5 nappal a vizsga előtt – jelezze minden vizsgázó a 

csoportvezető nevelőtanárnál! 

 

Az íróeszközökről, segédeszközökről 

Kék színű tollról ( legalább 2 db) a vizsgázó gondoskodik. 

A gyakorlati vizsgatevékenység A, B, C és D pontja során a jelölt a feladat kidolgozása közben saját 

jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem 

cserélhetik. 

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével 

ellátott lapokon lehet dolgozni. 

Tehát a május 20-i vizsgán saját jegyzetet és internetet is használhatnak a vizsgázók (pl. szerveres 

feladatsorokhoz kell is, mert távolról kell telepíteni programokat). 

A május 26-i vizsga mindkét része központi. Ez azt jelenti, hogy tollon kívül semmilyen segédeszközt nem 
használhatnak. 

Az első részt gép nélkül, papíron írják meg. A második részt gép mellett, de a gépeken nincs internet, csak a 
szükséges programok. 

 A vizsga menete 

A feladatlapokat a felügyelő tanár kiosztja a vizsgázóknak, majd a vizsga kezdetét és végét felírja a 

táblára. Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben és egyidejűleg csak egy vizsgázónak 

lehet elhagyni.  

Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásakor mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a 

vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia.



A felügyelő tanár a vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok 

helyességét. A felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is 

feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a 

piszkozatlapokat áthúzta-e.  

A vizsga végén a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből, ekkor is tilos a csoportosulás.  

A szabálytalanságok és azok következményei 

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, 

hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a 

vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. 

A vizsga befejezését követően a vizsgázó nem távozhat, mivel a szabálytalanságról jegyzőkönyv 

készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó is aláír. A vizsgázó külön véleményét a 

jegyzőkönyvre rávezetheti. 

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten,- szükség 

esetén - az érintetteket meghallgatja. 

 

Eredményhirdetés 

Eredményhirdetés tervezett ideje: 2020. május 29. (péntek) 14 óra 

 

 

IGAZGATÓSÁG 


