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HIRDETMÉNY 

 

A Mechanika (nappali és levelező) és az Alkalmazott mechanika (nappali és 

levelező EF) tantárgyat felvett egyetemi mesterképzésben (MSc) résztvevő 

mérnökhallgatók részére 

 

Az internetes vizsga lebonyolításának előfeltételei és a vizsga lebonyolításának 

rendje 

 

Technikai előfeltételek: 
  A résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel és 

o internetkapcsolattal rendelkező iOS vagy Android operációs rendszert futtató okostelefonnal 

/ táblagéppel  

vagy 

o dedikált (különálló, nem laptopba / monitorba épített) webkamerával. 

 Rendelkezésére kell állnia olyan helyiségnek, szobának, amelyben a vizsga időtartama alatt a 

vizsgázó hallgatón kívül más személy nem tartózkodik. 

 A résztvevő hallgató legkésőbb a vizsgát megelőző napon letölti és telepíti a Cisco Webex Meetings 

alkalmazást, és beállítja a teljes nevét a programban: 

a) Android/iOS okostelefon esetén: 

A Cisco Webex Meetings alkalmazás az Apple App Store-ban, illetve Google Play-en 

megtalálható. (Amennyiben utóbbi nem elérhető a telefonon, az apkpure.com oldalról is 

letölthető.) 

A név megadásának menete: 

1) A hallgató elindítja a Webex Meet alkalmazást. 

2) Engedélyezi a Webex számára szükséges hozzáféréseket. 

3) A jobb felső 3 egymás melletti pontra koppint. 

4) A megjelenő menüből a Beállításokra koppint. 

5) A jobb oldalon található ceruza ikonra koppint. 

6) Az „Az Ön neve” alatti sorba beírja a teljes nevét. 

7) A jobb felső „Kész” feliratra koppint. 

b) Windows-os eszköz esetén (dedikált webkamera használatához): 

A Webex Meetings asztali alkalmazás az alábbi webhelyről tölthető le: 

https://www.webex.com/downloads.html/ 

A név megadásának menete: 

1) A hallgató elindítja a Webex Meetings programot. 

2) Amennyiben nem regisztrált, a „Use as Guest” feliratra kattint. 

3) A megjelenő két mezőbe beírja a teljes nevét és az e-mail címét, majd a „Continue 

as Guest”-re kattint. 

A vizsgázó hallgató regisztrálhat is a webex.com oldalon, vagy az alkalmazásban a regisztrációra 

koppintva, ebben az esetben a regisztrációkor kell megadni a teljes nevét és e-mail címét. A 

https://www.webex.com/downloads.html/
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regisztrációnak az az előnye is megvan, hogy a hallgató maga is indíthat értekezletet, ezzel kipróbálva 

a szoftver működését vizsga előtt. 

 A vizsgázó a Neptun rendszerben rögzített e-mail fiókjára a számítógépén bekapcsolja az Asztali 

értesítések megjelenítését. 

 A vizsgázó hallgató a telepítés során felmerülő problémák megoldására Horváth Péter tanársegéd 

úrtól (horvpe@sze.hu) kérhet segítséget. 

 

A lebonyolítás rendje: 

 A hallgató a szokásos módon és időpontig a NEPTUN tanulmányi rendszerben jelentkezik a vizsgára.  

 A vizsgát megelőző nap délutánján 17 óráig minden vizsgára jelentkezett hallgató a Neptun 

rendszeren keresztül, illetve a tárgy SzE-learning oldalán kap egy Webex csatlakozási linket, 

hozzáférési kódot és jelszót, mellyel csatlakozni tud a vizsga Webex értekezletéhez.  

 A hallgató a vizsga megkezdésének időpontja előtt legalább 20 percig bejelentkezik a vizsga Webex 

értekezletébe és a SzE-learning rendszerbe. 

 Csatlakozás a Webex értekezlethez: 

A Webex értekezlethez vagy a csatlakozási link, vagy a hozzáférési kód – jelszó párossal lehet 

csatlakozni. 

a) Csatlakozás a csatlakozási link segítségével 

A legegyszerűbben a csatlakozási link segítségével lehet csatlakozni az értekezlethez. Fontos, 

hogy mielőtt erre rákattint a hallgató, a hallgató teljes neve legyen beállítva az előzőekben 

részletezett módon, vagy amennyiben regisztrált, legyen bejelentkezve a programba. 

1) A linkre való kattintás után elindul a Webex Meetings alkalmazás (előfordulhat, hogy   

a böngésző engedélyt kér a program indításához) 

2) A bal alsó két ikon segítségével elindítja a hallgató a hang és videó rögzítést 

(Amennyiben valamelyik ikon piros, akkor nincs engedélyezve az adott funkció, 

ebben az esetben kell rákattintani/koppintani. A hangrögzítést ezt követően a 

felügyelő oktató távolról vezérelheti) 

3) A CSATLAKOZÁS/JOIN MEETING feliratra koppint/kattint 

b) Csatlakozás a hozzáférési kód és jelszó segítségével 

A. mobiltelefonos alkalmazás esetén: 

1) A hallgató elindítja a Webex Meet alkalmazást. 

2) A zöld „CSATLAKOZÁS ÉRTEKEZLETHEZ” gombra koppint. 

3) A felső sorba beírja a vizsga Webex hozzáférési kódját. 

4) A lenti két sorba beírja a teljes nevét és az e-mail címét (amennyiben még nem lenne 

beállítva) 

5) A jobb felső „CSATLAKOZÁS” feliratra koppint. 

6) A felugró ablakba beírja a vizsga Webex jelszavát majd le OK-za az ablakot. 

7) A bal alsó két ikon segítségével elindítja a hang és videó rögzítést (Amennyiben 

valamelyik ikon piros, akkor nincs engedélyezve az adott funkció, ebben az esetben 

kell rákattintani/koppintani. A hangrögzítést ezt követően a felügyelő oktató távolról 

vezérelheti) 

B. asztali alkalmazás esetén: 

1) A hallgató elindítja a Webex Meetings programot 

2) Ellenőrzi, hogy a fenti mezőben a teljes neve szerepel-e 
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3) A „Join a Meeting” alatti rubrikába beírja a vizsga Webex hozzáférési kódját. 

4) A rubrika végén lévő zöld „Join” feliratra kattint. 

5) A felugró ablakba beírja a vizsga Webex jelszavát.  

6) A bal alsó két ikon segítségével elindítja a hang és videó rögzítést (Amennyiben 

valamelyik ikon piros, akkor nincs engedélyezve az adott funkció, ebben az esetben 

kell rákattintani/koppintani. A hangrögzítést ezt követően a felügyelő oktató távolról 

vezérelheti. 

Fontos, hogy a Webex program ki legyen hangosítva a telefonon (lenti 3 pont → 

Hangszóró/mikrofon átkapcsolása → Hangszóróra legyen állítva). Jelenlegi Webex-en ez 

alapértelmezetten erre van állítva, viszont amennyiben a hallgató régebbi Androidos eszközt használ, 

melyen csak régebbi kiadású Webex fut, előfordulhat, hogy a kihangosítás funkció hiányzik, ebben 

az esetben egy fülhallgató használata javasolt az autentikációs szakaszban. 

 A vizsgát egy 20 perces autentikációs / bejelentkezési szakasz előzi meg, melynek során a hallgató 

a felügyelő oktató kérésére az arca és arcképes igazolványa bemutatásával igazolja 

személyazonosságát. A hallgató ezen időtartam alatt telefonja előlapi kameráját használja. A hallgató 

figyelje a szöveges üzeneteket is, ha az oktató nem tudja hang alapon elérni, szöveges üzenetet küld. 

A szöveges üzenetek egy rövid ideig megjelennek, ezt követően a jobb felső sarokban lévő ikonra 

koppintva, majd az oktatót kiválasztva tekinthetők meg. Amennyiben a hallgató erre sem reagál, a 

Neptun rendszerben megadott e-mail címére küld üzenetet a felügyelő oktató. 

 Aki a vizsga megkezdésének időpontjáig nem tudja létrehozni a szükséges szoftver környezetet, vagy 

nem tudja magát igazolni, a vizsgán nem vehet részt és a NETPUN rendszerben nem jelent meg 

bejegyzést kap. 

 Az autentikációs időszak végén a felügyelő oktató felszólítására a hallgatók átállítják a szoftvert 

hátlapi kamerára (lenti kamera ikonra koppintva a felugró előnézet jobb felső sarkában található a 

kamerafordító). Ezt követően a telefont vízszintes helyzetbe fordítják (aktív automatikus 

képernyőelforgatás mellett). A telefont a hallgató vízszintes pozícióban az asztalára helyezi és 

valamivel megtámasztja a székétől kb. 60-80 cm távolságra jobbra vagy balra úgy, hogy a vizsga 

egész ideje alatt a vizsgázó arca, mindkét keze, számítógépe klaviatúrája és képernyője, valamint az 

asztal és ezen a megengedett segédeszközök látszanak. (Lásd mellékelt ábra!).  

A hallgató ügyeljen rá, hogy  

o a felvevő mobiltelefon síkja és a számítógép kijelzőjének síkja 60°-nál kisebb szöget zárjanak 

be egymással, 

o a számítógép kijelzője legyen maximális fényerőre állítva, 

o a telefon a vizsga során ne merüljön le, célszerű biztosítani a telefon töltését, illetve 

o az internethozzáférés wifi-re legyen állítva a telefonon (kivéve ha esetleg korlátlan 

mobilinternet hozzáférés áll rendelkezésre). 

 Az autentikációs szakaszt követően felügyelő oktató a SzE-learning rendszerben a tárgy kurzusában 

az aktuális vizsga szekciójában a vizsgára jelentkezett hallgatók számára láthatóvá teszi a: 

o vizsgalapokat, 

o az eredmények rögzítésére szolgáló felületet, 

o a kidolgozott vizsgalapok feltöltésére szolgáló felületet. 

 A hallgató tetszés szerint kinyomtatja a vizsgalapokat, vagy az asztalán levő üres A4-es lapokon oldja 

meg a feladatokat. 

 A vizsga időtartama 120 perc, mely alatt a hallgató a kiszámított végeredményeit beírhatja az 

eredmények rögzítését szolgáló felületbe. Az eredményrögzítési felületbe tizedestörteket is lehet írni, 

tizedesjelnek tetszőlegesen tizedesvessző, vagy tizedespont is használható. Az eredményrögzítési 

felület a vizsga folyamán csak egyszer tölthető ki, bármikor leadható, a vizsga végén pedig 
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automatikusan lezárul, aki eddig az időpontig nem adja le, a lezárás pillanatában aktuális értékei 

lesznek véglegesítve. 

 A dolgozatírás közben a számítógépen és a vizsgához beállított mobiltelefonon/táblagépen kívül 

minden infokommunikációs eszközt ki kell kapcsolni. 

 A vizsga 120 perce alatt a vizsgaírás helyiségébe bejönni és onnan kimenni nem lehet és 

folyamatosan biztosítani kell a videó folyamot Webex rendszere keresztűl. 

 Amennyiben a vizsga során megszakad a kapcsolat a hallgatóval a Webex rendszeren, a felügyelő 

oktató e-mail üzenetet küld „WEBEX PROBLÉMA” címmel a hallgató Neptun rendszerben 

megadott e-mail címére, melyet a hallgató bekapcsolt asztali értesítések mellett az asztalán észlel. A 

hallgató ezt követően haladéktalanul orvosolja a problémát, ellenkező esetben a NETPUN 

rendszerben nem jelent meg bejegyzést kap. 

 Aki a fenti szabályokat megszegi, vizsgadolgozatára elégtelen értékelést kap! 

 A vizsgát egy 20 perces feltöltési szakasz követi. Ez idő alatt a hallgató már nem köteles kamera 

segítségével közvetíteni (bemutatni) a felügyelő oktatónak tevékenységét. A kidolgozott 

vizsgalapokat olvashatóan lefotózva, vagy beszkennelve kell feltölteni a feltöltési felületre. 

Amennyiben a hallgató okostelefont használ a vizsgalapok lefotózásához, ajánlott valamilyen PDF 

szkennelő alkalmazás (pl. Adobe Scan, Microsoft Office Lens, CamScanner) használata, melyek 

ingyenesen letölthetők az App Store-ról, illetve Google Play-ről. A fájlokat pdf, jpg, bmp, gif, png 

vagy tif formátumokban lehet feltölteni tetszés szerint egy vagy több állományban. A feltölthető 

maximális fájlméret 256 MB. 

 A vizsga értékelése (pontozása) a beküldött vizsgalapok alapján történik (a SzE-learning oldal 

eredmény rögzítési felülete által kiírt pontszám nem azonos a vizsgapontszámmal!) 

 A hallgató vizsgadolgozatára csak akkor kap pontszámot, ha a jó eredmény a beküldött 

kidolgozott vizsgalapon és a SzE-learning eredményrögzítési felületen megegyezik. 

Amennyiben csak az egyik helyen szerepel a jó eredmény, a hallgató az adott számítására nem kap 

pontot! 

 Használható segédeszközök: kinyomtatott vizsga feladatlapok, üres A4-es papírlapok, ceruza / 

íróeszköz, radír, körző, szögmérő, vonalzók, kizárólag számítási műveletek elvégzésére alkalmas, 

sem kép, sem hang, sem szöveges információ rögzítésére vagy lejátszására / megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológép. 

 Nem megengedett segédeszközök: más személy segítsége, hagyományos papír alapú puska, képi 

vagy hang információ megjelenítésére vagy rögzítésére alkalmas számítógép, mobiltelefon (kivéve 

a felügyelést biztosító mobiltelefon, de ahhoz a hallgató nem nyúlhat a vizsga alatt), okos karóra és 

szemüveg, rádió adó-vevő vagy bármilyen más hasonló elektronikus eszköz használata, vagy annak 

megkísérlése tilos! 

 A vizsga tartalma: 4 feladat megoldása. A vizsga értékelése a fentiekben leírt módon, pontozással 

történik. Elérhető maximális pontszám: 40 pont (4x10 pont). 

 A vizsga minősítése:     

  0 - 15 pont elérése esetén  elégtelen (1), 

16 - 20 pont elérése esetén  elégséges (2), 

21 - 25 pont elérése esetén  közepes (3), 

26 - 30 pont elérése esetén  jó  (4), 

31 - 40 pont elérése esetén  jeles  (5). 

Győr, 2020. május 15. 

  
Dr. Égert János 

professor emeritus, 

tárgyfelelős 
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Melléklet: A kamera megfelelő beállítása a vizsga során: 

 


