
Vas Megyei SZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

szakmai vizsgák rendje – 2020. május-június 

 

Nap A program megnevezése/ időpont Helye 

 GYAKORLATI VIZSGÁK  

05.11. 

Gyógyszerkészítmény-gyártó 

8:00 gyakorlat (Gyógyszeripari feladatok) – 120 perc (I. csoport) 

10:30 gyakorlat (Gyógyszeripari feladatok) – 120 perc (II. csoport) 

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 

kémialabor 

05.13. 

Hegesztő (I. csoport) 

7:00 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő 

eljárással) – 120 perc 

9:00 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas 

(TIG)  ívhegesztő eljárással) – 120 perc 

11:30 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással) – 120 perc 

13:30 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas  

 ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással) – 120 perc 

hegesztő műhely 

05.14. 

Érettségi -8:00 ágazati szakmai vizsgatárgyak  

Hegesztő (II. csoport) 

7:00 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő 

eljárással) – 120 perc 

9:00 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas 

(TIG)  ívhegesztő eljárással) – 120 perc 

11:30 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással) – 120 perc 

13:30 gyakorlat (Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas  

 ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással) – 120 perc 

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS  

hegesztő műhely 

05.18. 

Mezőgazdasági gépész 

7: 00 gyakorlat (Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése) – 180 

perc (I. csoport) 

7: 00 gyakorlat (Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése) – 180 

perc (II. csoport) 

10:30 gyakorlati (Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre) 

120 perc (I. csoport) 

10:30 gyakorlati (Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre) 

120 perc (II. csoport) 

7:00 gyakorlati (Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre) 

120 perc (III. csoport) 

10:30 gyakorlat (Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése) – 180 

perc (III. csoport) 

Kárpitos 

7:00 gyakorlat (Kárpitozott termék készítése-javítása) – 420 perc 

munkagép  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kárpitos műhely 

05.19. 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

8:00 gyakorlat (Közlekedés-szállítási alapok) – 90 perc 

9:45 gyakorlat (Raktározási feladatok) – 120 perc  

12:00 gyakorlat (Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, 

költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek) – 120 perc 

info1/info2 

05.20. 

Autószerelő 

7:00 gyakorlat (Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és 

járműdiagnosztika) – 240 perc (I. csoport) 

12:00 gyakorlat (Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és 

járműdiagnosztika) – 240 perc (II. csoport) 

autószerelő műhely 



 

Nap A program megnevezése/ időpont Helye 

05.21. 

Logisztikai ügyintéző 

8: 00 gyakorlat (Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás) – 60 perc 

9: 15 gyakorlat (Raktározás) – 120 perc 

Asztalos 

7:00 gyakorlat (Gépkezelési feladat) – 30 perc 

7:30 gyakorlat (Famegmunkálási feladat) – 180 perc 

10:30 gyakorlat (Asztalosipari szerelési feladat) – 90 perc 

E36 

 

 

asztalos műhely 

05.22 

Ügyviteli titkár 

8:00 gyakorlati (Külső vagy belső szakmai rendezvény 

alapdokumentumának elkészítése) – 240 perc 

taniroda 

06.03. 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

8:00 gyakorlat (Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével) 20 

perc 

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 

kereskedelmi kabinet 

 ÍRÁSBELI /KÖZPONTI GYAKORLATI VIZSGÁK  

05.25. 
Mezőgazdasági gépész 

8:00 írásbeli (Mezőgazdasági gépek komplex írásbeli vizsga) – 180 perc 
E36/E35 

05.26. 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

8:00 írásbeli (Pénzügyi feladatok) – 90 perc 

9:45 írásbeli (Könyvvezetés és beszámolókészítés) – 90 perc 

11:30 központi gyakorlati (Számítógépes könyvelés és analitika készítése) 

– 90 perc 

13:30 központi gyakorlati (Elektronikus bevallás) – 90 perc 

E36/E35 

info1/info2 

05.28. 

Autószerelő 

10:00 írásbeli (Autószerelő szakmai ismeretek) – 180 perc 

Kárpitos 

10:00 írásbeli (Kárpitozási technológiák) – 180 perc 

Asztalos 

10:00 írásbeli (Szerkezettan-szakrajz, technológia, anyagismeret) – 180 

perc 

E36/E35 

 

E34 

 

E33 

05.29. 

Ügyviteli titkár 

10:00 írásbeli (Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése) – 180 perc 

Logisztikai ügyintéző 

10:00 írásbeli (A logisztika feladatai) – 120 perc 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

10:00 írásbeli (Logisztikai feladatok) – 120 perc 

taniroda 

 

E36 

 

E35/E34 

 

Időpont BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 

06.02. 10:00 mezőgazdasági gépész 

06.04. 9:00 kárpitos 

06.04. 11:00 asztalos 

06.04. 14:00 autószerelő 

06.05. 9:00 logisztikai ügyintéző 

06.05. 11:00 ügyviteli titkár 

06.05. 13:00 logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

 


