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VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A

SZAKMAI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

Kifejezett kérésünk, hogy  beteg tanuló ne vegyen részt a vizsgákon, tehát akinek bármilyen tünete

van, az inkább maradjon otthon.

A hatósági  karantént  sem  lehet,  még  a  szakmai  vizsga  miatt  sem,  megszakítani. A karantént

elrendelő  járványügyi  hatóságnál  azonban  lehet  kérelmezni,  hogy  a  szakmai  vizsgára  tekintettel

engedélyezzen  az  általánostól  eltérő  magatartásszabályokat.  A hatóság  az  eset  minden  körülményét

mérlegelve fogja eldönteni, hogy ennek a kérelemnek helyt ad-e.

Ha valaki betegség, vagy karantén miatt nem tud eljönni a szakmai vizsgára (bármelyik napon; ha már

megkezdte a vizsgákat, abban az esetben is!), azt úgy fogjuk tekinteni, mintha a vizsgázó visszavonta

volna a jelentkezését.  Ők az őszi vizsgaidőszakban vizsgázhatnak, amire Kiss-Feketéné Bodor Barbara

szakmai igazgatóhelyettesnél kell  jelentkezni 2020. augusztus 28-ig személyesen az iskolában. Arról

nincs még tájékoztatás, hogy az is speciális szabályok szerint zajlik-e, vagy a vizsga menete akkor már

visszatér a szokott kerékvágásba. Mindez nyilván nagyban függ a járványhelyzettől: ha addigra lecseng

a járvány és feloldják a kijárási korlátozást, akkor minden bizonnyal a hagyományos szabályok alapján

zajlik majd az őszi szakmai vizsga.

1. Érkezés, a vizsgázó adatainak egyeztetése 

A vizsgázónak  legalább    30  perccel az  írásbeli  vizsga  időpontja  előtt meg  kell  jelennie  a  vizsga

helyszínén.  Az  egészségügyi  hatóságok  állásfoglalásai  alapján  javasoltan  alkalmazandó  biztonsági

intézkedések  értelmében,  az  iskola  területén (az  iskola  előtti  járdaszakaszt  is  ideértve!)  és  az

iskolaépületben TILOS a csoportosulás, mindenkinek a legrövidebb úton és idő alatt kell elfoglalnia

a kijelölt helyét a vizsgateremben.

Kérünk  mindenkit,  hogy  a  előzetesen  tájékozódjon  az  aktuális  menetrendekről,  amennyiben

tömegközlekedési eszközzel érkezik a vizsgára.



Az 5/13 élelmiszeripari technikus és az 5/13 mezőgazdasági technikus osztály tanulói a Petőfi utcai

nagykapu felől, míg a  3/11/P, 3/11 Hés a 6/14 sütő-és cukrászipari szaktechnikusosztály tanulói az

Oskola  utcai  kiskapu felől  érkezzenek!  Kísérőknek szigorúan  TILOS bejönni az  iskolaépületbe,  de

kerülniük kell az udvaron való tartózkodást is! 

A vizsgázók az épület bejáratánál tartózkodó Kiss-Feketéné Bodor Barbara szakmai igazgatóhelyettes és

Kovács  Gerda  általános  igazgatóhelyettes  iránymutatása  alapján  (a  felügyelő  tanárok  és  folyosó

felügyelő tanárok segítségével)  foglalják el  helyüket a vizsgateremben. A minimum  1,5 m távolság

betartása KÖTELEZŐ.

Az illemhelyek használata a vizsga megkezdése előtt is csak korlátozottan engedélyezett: maximum 3

fő tartózkodhat az illemhelyeken! Ezt a technikai személyzet és a folyosó felügyelő tanár ellenőrzi,

koordinálja! 

Kérünk mindenkit, hogy  kerülje a k  ávé, tea, üdítők és energiaitalok fogyasztását, mivel ezek koffeint

tartalmaznak.  A koffein  vízhajtó  hatású,  stimulálja  és  igénybe veszi a  központi  idegrendszert  és  az

immunrendszert is! A vizsgára maximum 0,5 liter folyadék hozható, ami a legcélszerűbb, ha tiszta víz!

A vizsga alatti étel-italfogyasztást korlátozza mindenki minimálisra!

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új

típusú jogosítvánnyal).A jelenlegi helyzetre való tekintettel megkezdheti a vizsgát minden gazda és

mezőgazdasági  technikus  tanuló  jogosítvány  hiányában  is,  sikeres  vizsga  esetén  részükre  is

kiállítható a bizonyítvány.

A személyazonosság igazolása,  segédeszközök ellenőrzése stb.  a  hétköznapi  élet  során (vásárláskor,

személyes  ügyintézéskor)  alkalmazott,  a  személyes  kontaktust  minimálisra  csökkentő  eljárások

alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

2. A vizsga időtartama 

Az írásbeli szakmai vizsga kezdete: 2020. május 25. HÉTFŐ 8:00 Mindenkinek, akinek van írásbeli

vizsgafeladata!!!

Az írásbeli vizsga időtartama:  60-180 perc (vizsgatípustól függ, lsd.  Összefoglaló táblázat a szakmai

vizsgákról)



3. Íróeszközök, segédeszközök 

Az íróeszközökről(kék  színű  toll  legalább  2  db)  a  vizsgázó,  a  segédeszközökről  (vonalzó,  ahol

megengedett  számológép) a  vizsgatárgy  részletes  követelményeiben  meghatározottak  szerint  a

vizsgázó gondoskodik. 

A segédeszközöket a vizsgázók   egymás között nem cserélhetik  !!!

A vizsgán íróeszközként kék golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. 

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

bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni. 

Fontos információ, hogy a járványügyi szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a papíron, azaz

az feladatlapokon, illetve az vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 (a továbbiakban: vírus)

vírus  nem marad fertőzőképes. A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik így a

csomagokban található feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól. Emellett a feladatlapokat

kezelő  vizsgaszervezők,  valamint  a  felügyelő  tanárok  védőmaszkban  és  védőkesztyűben  kezelik  a

feladatlapokat, így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek.

A hatóságok ígérete, hogy a vizsga megírásához a vizsgázók számára a vizsgahelyszínen védőmaszkot

biztosítanak,  amelynek viselése a  vizsga alatt  ajánlott,  de nem kötelező.  Ennek ellenére,  ha van rá

lehetőség, mindenki hozzon magával védőmaszkot, és viselje azt!

Ugyancsak  biztosított  lesz  minden  vizsgahelyszínen  a  megfelelő  mennyiségű  kézfertőtlenítő is,

amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek használatát!

4. Az írásbeli vizsga menete 

A  feladatlapokat  a  felügyelő  tanár  a  meghatározott  időpontban  kiosztja  a  vizsgázóknak,  majd  a

feladatlap kidolgozásának kezdetét és végét felírja a táblára. Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak

indokolt esetben lehet elhagyni, és  egyidejűleg csak    egy   vizsgázónak. Ezt a felügyelő tanár a folyosó

felügyelő tanár segítségével koordinálja.

A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatot leadja a felügyelő tanárnak.

Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásakor fokozottan figyelni kell arra, hogy 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.  Az iskola területén (az iskola

előtti  járdaszakaszt  is  ideértve!)  és  az  iskolaépületben  TILOS a  csoportosulás,  mindenkinek  a

legrövidebb úton és idő alatt kell elhagynia az iskolát.

5.  A szabálytalanságról  és  annak  következményeiről  –  ERRE  NE  KERÜLJÖN

SOR!

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen) 

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. 

6. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 

Az  írásbeli  vizsgakérdések  megoldására  adott  szaktanári  értékelést  azírásbelit  javító  tanárnak

nyilvánosságra kell hozni. Az írásbeli vizsgarészen elért pontszámot a javító tanár 2020. május 28. 12

óráig a Kréta naplón keresztül üzenetben kiküldi a vizsgázó (3/11/H,3/11/P, 5/13 mezőgazdasági

technikus  és  a  6/14  sütő-és  cukrászipari  szaktechnikus)  részére.  Az  5/13  élelmiszeripari

technikusoknak 2020. június 2. 12 óráig.  Ha a teljes feladatlapot meg szeretné tekinteni a vizsgázó,

akkor  ezt  szintén  vizsgáztató  tanárának  kell  jeleznie még  május  28.-án  16:00  óráig  (az  5/13

élelmiszeripari technikusoknál 2020. június 2. 16 óráig)

Aki  nem  jelez  vissza  semmilyen  módon  a  vizsgáztató  tanárnak  az  írásbeli  vizsgadolgozattal

kapcsolatban május 29.-én 14:00-ig (5/13 élelmiszeriperi technikusoknál 2020. június 3. 14:00-ig),



annak  szaktanári  értékelését  elfogadottnak  tekintjük.  A  határidő  elmulasztása  jogvesztő.

Hiánypótlásnak helye nincs.

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követően május 29.

16:00  óráig adhatja  be  az  iskola  igazgatójának.  Az  észrevétel,  a  megfelelő  azonosító  információk

megadása  mellett  –  a  kormányrendeletnek  az  elektronikus  kommunikációra  vonatkozó  külön

szabályozása  értelmében  –  elektronikusan  is  benyújtható.  A  határidő  elmulasztása  jogvesztő.

Hiánypótlásnak helye nincs.

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés

számszaki hibája esetén tehető. 

7. Szóbeli vizsgák

Szóbeli vizsgarész nem lesz!!!A vizsga végeredménye az írásbeli (amennyiben van) és a gyakorlati

vizsgarész súlyozott átlagának a figyelembevételével kerül megállapításra.

8. Gyakorlati vizsgák

A vizsgákat összefoglaló táblázatban meghatározásra kerültek az Egyedi Miniszteri Határozat alapján az

új  vizsgaidőpontok.  Mivel  2020.  március  16.  óta  a  digitális  oktatásra  tértünk  át,  ezért  lehetőséget

kívánunk biztosítani  a  tanulóknak,  hogy  vizsgafelkészítésen vegyenek részt  a  szakmai gyakorlati

vizsgát  megelőzően.  Mind a  felkészítésen,  mind a  gyakorlati  vizsga  során  a  veszélyhelyzetre  való

tekintettel a biztonsági előírásokat be kell tartani. A vizsgán a védőfelszerelést, a fertőtlenítőszereket

(kézfertőtlenítő,  eszközfertőtlenítő)  az  iskola  biztosítja  a  tanulók  számára.  A  szájmaszk  viselése

kötelező, a kesztyű viselése ajánlott. 



Összefoglaló táblázat a szakmai vizsgákról

Mindenkinek sikeres felkészülést! Vigyázzatok magatokra!

Kiss-Feketéné Bodor Barbara

szakmai igazgatóhelyettes

Kiskunfélegyháza, 2020. április 28.
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