
Kedves Vizsgázók! 

 

Az alábbi információk, kérések azt a célt szolgálják, hogy a szakmai írásbeli és gyakorlati 

vizsgák alatt, a saját, diáktársaitok, tanáraitok és az iskola minden dolgozója egészségének 

védelme érdekében a járványhelyzetnek megfelelő kötelező, elvárt viselkedést mindannyian 

tartsátok be. 

Tudjuk, hogy az elvárások betartása, a védőeszközök használata okoz kényelmetlenséget, de 

szeretnénk, ha az egészség védelme most kiemelt figyelmet kapna. Nagyon fontos, hogy 

együttműködően, további feszültséget nem keltve tudjuk lebonyolítani a komplex szakmai 

vizsgákat ebben a különleges helyeztben. 

Jelen helyzetben az írásbeli vizsgán az ünnepi öltözettől eltekintünk. 

  

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység időpontját a vizsgarend tartalmazza. 

Belépés az iskola épületébe – helyek elfoglalása a tantermekben 

 A szakmai írásbeli vizsga az iskola „A” épületében lesz. A beléptetést egy bejáraton 

keresztül terveztük meg (sportpálya felől). A beléptetés rendje (külön beosztás szerint). A 

napi tantermi beosztás személyre szabottan a honlapon elérhető. Kérem, úgy érkezzetek a 

vizsgára, hogy tudjátok a tanteremszámot, ahol az írásbeli feladatlapot írjátok. 

 A vizsgázóknak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel el kell foglalni a 

helyüket a vizsgateremben. Így kérjük, mindenki legkésőbb 40 perccel a vizsga 

megkezdése előtt érjen az iskola bejáratához/kijáratához. 

 A belépés előtt az utcán egymás között minimálisan 1,5 méteres távolságot tartsatok, és 

egy sorban várakozzatok. Ennek betartását a beléptetést ügyelő kollegák is ellenőrizni 

fogják. (A tájékoztatót, a teremszámot, bejáratot érdemes a telefonotokra lementeni.) 

 Belépéskor mindenki számára biztosítunk maszkot az írásbelik teljes tartamára. Kérjük, a 

belépés előtt a maszkot vegyétek fel, erre a beléptetést irányító kollégák is felhívják a 

figyelmet. 

 A fenti védőfelszereléseken kívül az épületben a mellékhelyiségekben és a tantermekben 

kézfertőtlenítő folyadékot helyezünk el. Fokozottan ügyelünk a mindennapi fertőtlenítő 

takarításra. 

 Az intézmény által biztosított védőeszközökön, fertőtlenítőkön kívül saját védőeszközök 

is használhatók. Ajánljuk a védőkesztyű használatát a dolgozatírás megkezdéséig.  

 A belépés után mindenkinek a legrövidebb úton a számára kijelölt tanterembe kell 

mennie, ott a helyét elfoglalnia, amit a vizsga kezdetéig csak a mellékhelyiség 

használatának idejére hagyhat el. 

 A 1,5 méteres távolságot az épületen belüli mozgás során, a WC-re várakozás közben is 

tartsátok be. 

 

 



 

Dolgozatok átvétele, írása, leadása 

 A tantermekben az előre kijelölt helyeket foglaljátok el. Az asztalra készítsétek ki a 

vizsga ideje alatt szükséges, használható felszereléseket (íróeszközök, számológép, 

vonalzó stb.) ételt, italt. 

 Az írásbeli kezdete előtt a mobiltelefonokat kapcsoljátok ki (ténylegesen), és a teremben 

elhelyezett külön asztalra tegyétek ki. 

 A táskákat a vizsga megkezdése előtt szintén a teremben, de elkülönítve tudjátok 

elhelyezni. 

 A dolgozatírással, a vizsga menetével kapcsolatos információkat a vizsga megkezdése 

előtt a felügyelő tanár elmond és táblára ír.  

 Az írásbeli dolgozatokat mindenki maszkban vegye át az ügyelőtanártól. 

 A dolgozatírás alatt a maszk viselése kötelező. 

 Amennyiben a szakmai írásbeli vizsgán az iskola által biztosított könyveket 

használhattok (pl.: képletgyűjtemény, szótár stb.), és ezeket használni is kívánjátok, akkor 

azt kesztyűben vegyétek el (ezt biztosítjuk a tantermekben), és abban is használjátok, és 

tegyétek vissza. 

 Két írásbeli feladatlap kitöltése közti 15 perces szünetben is maradjatok a tanteremben, a 

mellékhelyiség használatát kivéve. 

 Ügyeljetek arra, hogy minden az írásbeli megoldásához szükséges eszköz 

rendelkezésetekre álljon, egymástól semmilyen eszközt nem kérhettek. 

 Az írásbelik alatt az étkezésre és ivásra van lehetőség. Kérjük, ezt a jelen helyzetben 

minimálisra igyekezzetek csökkenteni.  

 Az asztalokat minden vizsganap előtt fertőtlenítjük. 

 A vizsgatevékenység eredményét, annak a javítási-értékelési útmutató alapján történt 

javítását és a vizsgázó értékelést követő megtekintését követően és javítását a vizsgaelnök 

hagyja jóvá. 

 A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő 

megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor. Erről az 

írásbeli vizsga kezdetekor a vizsga elnöke ad tájékoztatást. 

 

Mellékhelyiségek használata 

 Kérem, hogy a terem szintjének megfelelő mellékhelyiség használatát! 

 Egy-egy mellékhelyiséget egyszerre csak egy diák használhatja. A WC-ket, azok 

kilincseit a használat után a takarítók fertőtlenítővel letörlik. 

 Kérjük, a mellékhelyiségeket a vizsga előtt, közben és utána is maszkban keressétek fel. 

Használjátok a kézfertőtlenítő folyadékokat. 

Vizsga befejezése, távozás az iskolából 

 Amikor az írásbeli vizsgát befejeztétek, akkor nézzétek át a dolgozatot. Ellenőrizzétek 

alaposan, hogy a feladatlap minden oldalára, általatok használt pótlapra felírtátok-e a 

neveteket. Pótlapok esetében minden esetben jelöljétek, hogy tisztázatról, vagy 



piszkozatról van szó. Az üresen maradt részeket húzzátok ki. Tüntessétek fel a dolgozat 

elején lévő táblázatban, hány tisztázati és piszkozati pótlapot használtatok. 

 A dolgozat átnézése után jelezzetek az ügyelő tanárnak, ha végeztetek. Ő a dolgozatot 

átveszi, átnézi. Ha rendben találja, akkor el kell hagynotok a vizsgatermet. Minden 

felszerelést (az iskola által biztosítotton kívül) vigyetek magatokkal. 

 Egyszerre csak egy tanuló adhatja be a dolgozatát! 

 Amíg a dolgozatok ellenőrzése zajlik, addig annak, akire nem került sor a helyén kell 

maradnia. Kérjük a fegyelmezett magatartást és a beszélgetés mellőzését! Ezzel 

megkönnyítitek az ügyelő tanár dolgát, gyorsítjátok a dolgozatok beszedését. 

 Kérjük, a szemetet, a védőfelszereléseket vigyétek magatokkal. A szemetet, a sebészeti 

maszkot, védőkesztyűt otthon dobjátok ki. 

 A dolgozatírás utáni távozáskor legyetek tekintettel azokra, akik még írják a 

dolgozatukat. 

 Az iskola épületét azon a kijáraton hagyjátok el, ahol a vizsgára bejöttetek. Az épület 

elhagyása után feltétlenül tartsátok be a kijárási korlátozásra vonatkozó előírásokat. A 

vizsgát követően induljatok el haza. 

 Tudjuk, hogy a vizsgák után a megoldások, eredmények megbeszélése, egyeztetése 

mindenkit izgat, de ezt ne személyesen tegyétek meg. A tanáraitokkal való 

konzultációnak is az elektronikus formáját válasszátok. 

 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A gyakorlati vizsgatevékenység időpontját a vizsgarend tartalmazza. 

Ha a szakképesítés tartalma lehetővé teszi, és a megvalósítás biztonságos, valamint a 

veszélyhelyzeti előírásokkal is összhangban lévő keretei, illetve a vizsgázó teljesítménye 

értékelésének feltételei biztosíthatóak, a vizsgaszervező javaslata és a vizsgabizottság döntése 

alapján készíthető részben vagy egészben vizsgaremek akkor is, ha annak lehetőségét az adott 

szakmai és vizsgakövetelmény nem tartalmazza. 

Belépés a gyakorlati vizsgatevékenység helyszínére: 

 A vizsgázóknak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 perccel el kell foglalni a 

helyüket a vizsgateremben. Így kérjük, mindenki legkésőbb 40 perccel a vizsga 

megkezdése előtt érjen a bejáratához/kijáratához. 

 A belépés előtt az utcán egymás között minimálisan 1,5 méteres távolságot tartsatok, és 

egy sorban várakozzatok. Ennek betartását a beléptetést ügyelő kollegák is ellenőrizni 

fogják.  

 Belépéskor mindenki számára biztosítunk maszkot. Kérjük, a belépés előtt a maszkot 

vegyétek fel, erre a beléptetést irányító kollégák is felhívják a figyelmet. 

 A fenti védőfelszereléseken kívül az épületben a mellékhelyiségekben és a műhelyekben 

kézfertőtlenítő folyadékot helyezünk el. Fokozottan ügyelünk a mindennapi fertőtlenítő 

takarításra. 

 Az intézmény által biztosított védőeszközökön, fertőtlenítőkön kívül saját védőeszközök 

is használhatók.  



 A belépés után mindenkinek a legrövidebb úton az öltözőbe és onnan a vizsga 

helyszínére kell mennie, ott a helyét elfoglalnia, amit a vizsga kezdetéig csak a 

mellékhelyiség használatának idejére hagyhat el. 

 A munkavédelmi előírások ismertetését követően kérjük a terem ajtajánál lévő első padon 

elhelyezett Munka-és balesetvédelmi jegyzőkönyv aláírását, amelyet mindenkinek a saját 

tollával alá kell írnia. 

 A 1,5 méteres távolságot az épületen belüli mozgás során, a WC-re várakozás közben is 

tartsátok be. 

 

Öltözők használata 

 Az öltöző helyiségben egy időben egyszerre csak max. 3 fő tartózkodhat, ügyelve a 1,5 

méteres távolság betartására.  

 A munkaruhába való átöltözést a lehető legrövidebb időn belül kell megoldani, utána az 

öltözőt el kell hagyni, és a vizsgahelyszínre kell menni.  

 Az öltöző helyiségben beszélgetéseket, étkezéseket ne folytassatok. 

 Az öltözők használat után fertőtlenítve lesznek. 

 A gyakorlati vizsga kezdete előtt a mobiltelefonokat kapcsoljátok ki (ténylegesen), és az 

öltözőben hagyjátok. 

 

Mellékhelyiségek használata 

 A mellékhelyiséget egyszerre csak egy diák használhatja. A WC-ket, azok kilincseit a 

használat után a takarítók fertőtlenítővel letörlik. 

 Kérjük, a mellékhelyiségeket a vizsga előtt, közben és utána is maszkban keressétek fel. 

Használjátok a kézfertőtlenítő folyadékokat. 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység megvalósulása 

 A gyakorlati vizsgák alatt a maszk viselése kötelező. 

 A műhelybe lépéskor az ott kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékkal a kezeteket 

fertőtlenítsétek le. 

 A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor 

csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a 

vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges. 

 A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés 

lehetőségéről. 

 A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése 

után fertőtleníteni kell. 

 A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak. 

 Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, 

illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet. 

 A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is 

kötelező a védőtávolság megtartása. 



 A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a 

vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti. 

 A gyakorlati vizsgák alatt az étkezésre és ivásra van lehetőség. Kérjük, ezt a jelen 

helyzetben minimálisra igyekezzetek csökkenteni.  

 

Vizsga befejezése, távozás 

 A vizsga befejezését követően mindenki a saját munkahelyének környezetében köteles 

összetakarítani. A keletkezett hulladékokat a kijelölt hulladéktároló edénybe kell 

helyezni.  

 A gyakorlati vizsgán használt szerszámokat, eszközöket össze kell pakolni.  

 A kijelölt vizsgahelyszínen csak a névvel ellátott vizsgatermék maradjon, amelyet a 

vizsgabizottság értékelni fog. 

 Kérjük a védőfelszereléseket vigyétek magatokkal. A sebészeti maszkot, védőkesztyűt 

otthon dobjátok ki. 

 A vizsga épületét azon a kijáraton hagyjátok el, ahol a vizsgára bejöttetek. Az épület 

elhagyása után feltétlenül tartsátok be a kijárási korlátozásra vonatkozó előírásokat. A 

vizsgát követően induljatok el haza. 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a 

szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek 

egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani. 

 

 

Mindenkinek jó felkészülést, a vizsgákon türelmet és önfegyelmet kívánok! Biztos vagyok 

benne, hogy ha mindenki törekszik a szabályok betartására, tekintettel van a környezetében 

lévőkre is, akkor a vizsgát közös összefogással eredményesen meg tudjuk tartani! 

Sikeres vizsgázást kívánok! 
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