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HIRDETMÉNY 

 
A Statika tantárgyat felvett egyetemi alapképzésben (BSc) résztvevő 

mérnökhallgatók részére 
 

Az internetes vizsga lebonyolításának előfeltételei és a vizsga lebonyolításának 
rendje 

 
Technikai előfeltételek: 
•  A résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell  

o egy olyan helyiséggel, ahol rajta kívül nem tartózkodik más személy, 
o internetkapcsolattal rendelkező számítógéppel, amin megjeleníti a vizsga feladatsort, 
o internetkapcsolattal rendelkező iOS vagy Android operációs rendszert futtató okostelefonnal 

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

 
A lebonyolítás rendje: 
• A hallgató a szokásos módon és időpontig a NEPTUN tanulmányi rendszerben jelentkezik a 

vizsgára. 

• A vizsgát megelőző nap 18:00 óráig minden vizsgára jelentkezett hallgató a Neptun rendszeren 
keresztül, illetve a tárgy SzE-learning oldalán kap egy Google Meet linket, mellyel csatlakozni tud 
a vizsga értekezletéhez. 

• A hallgató a vizsga megkezdésének időpontja előtt legalább 20 perccel a csatlakozási link 
segítségével csatlakozik a vizsga Google Meet értekezletébe és belép a tárgy SzE-learning oldalára. 

o amennyiben okostelefonnal történik a vizsga közvetítése, úgy azon, amennyiben dedikált 
webkamerával, úgy a számítógépen csatlakozik a hallgató az értekezlethez. Egyszerre két 
eszközről ne csatlakozzon! 

o okostelefon használata esetén a hallgató ügyeljen rá, hogy a telefon ne merüljön le vizsga 
közben illetve korlátos mobilnet esetén ne arról, hanem wifiről menjen a net. 

o A hallgató ügyeljen rá, hogy csatlakozás előtt a kamera és a mikrofon is legyen 
bekapcsolva. 

• 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 alsó sarokban 
lévő 3 pontra, majd a „Hívás közbeni üzenetek” opcióra koppintva érhetők el. 

• A személyazonosság igazolását követően a hallgatók átállítják a szoftvert hátlapi kamerára 
(jobboldalt fent található a kamerafordító ikon). 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 
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és képernyője, valamint az asztal és ezen a megengedett segédeszközök látszanak. (Lásd mellékelt 
ábra!). Amennyiben a hallgató dedikált webkamerát használ, azt állítja be hasonlóan. 

• 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 szakaszt követően a felügyelő oktató a SzE-learning rendszerben a tárgy 
kurzusában az adott vizsga alatt 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 100 perc, mely alatt a hallgató a kiszámított végeredményeit beírja 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 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 100 perce alatt a vizsgaírás helyiségébe bejönni és onnan kimenni nem lehet és 
folyamatosan biztosítani kell a videó és audió folyamot Googel Meeten keresztűl. 

• Amennyiben a hallgató 2 percnél hosszabb időre kiesik a vizsga Google Meet értekezletéből akkor 
vizsgája érvénytelen lesz. 

• 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! 
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• A vizsga tartalma: 4 feladat megoldása. A vizsgán elérhető maximális pontszám: 64 pont (4x16 
pont). 

• Az érdemjegyek a tárgy követelményrendszerében leírt módon kerülnek megállapításra. 
 
Győr, 2020. november 24. 
 

Dr. Pidl Renáta 
egyetemi adjunktus 

a tárgy előadója 

 Dr. Bojtár Gergely 
egyetemi adjuntkus 

a tárgy előadója 
   

 
Melléklet: A kamera megfelelő beállítása a vizsga során: 

 


