
 

Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum 

 

Tervezett programok – 2021. május 
 

Ssz. A program megnevezése/ időpont 

1.   

2. P  

3.  
Érettségi  

9:00 magyar nyelv és irodalom (240 perc) 

4.  
Érettségi  

9:00 matematika (180 perc) 

5.  
Érettségi  

9:00 történelem (180 perc) 

6.  
Érettségi  

9:00 angol nyelv (180 perc) 

7.  
Érettségi  

9:00 német nyelv (180 perc) 

8.   

9.   

10.  
Mezőgazdasági gépész – szakmai vizsga 

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

11.  

Érettségi 

14:00 földrajz (120 perc) 

Eladó- szakmai vizsga 

8:00 gyakorlat (Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban) – 20 

perc 

11:00 gyakorlat (Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: A vevő tájékoztatása, kiszolgálása az 

elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven) – 20 perc 

14:00 szóbeli (Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása) – 15+10 perc 

15:40 szóbeli (Műszaki cikkek forgalmazása) – 15+10 perc 

12.  

Érettségi 

8:00 ágazati vizsgatárgyak 

Közgazdasági ismeretek (180 perc) 

Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek (180 perc) 

Gyógyszerkészítmény-gyártó – szakmai vizsga 

7:30 gyakorlat (Gyógyszeripari feladatok) – 120 perc (I. csoport) 

9:30 gyakorlat (Gyógyszeripari feladatok) – 120 perc (II. csoport) 

12:30 szóbeli (Kémiai és munkaszervezési ismeretek) – 20+10 perc 

14:40 szóbeli (Gyógyszerkészítmény-gyártó ismeretek) – 20+10 perc 

13.  
Autószerelő – szakmai vizsga 

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

14.  

Érettségi  

8:00 informatika (180 perc) 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző – szakmai vizsga 

10:00 írásbeli (Logisztikai, szállítmányozási feladatok) – 180 perc 

13:30 gyakorlat (Közlekedés-szállítási alapok) – 120 perc 

15.   

16.   



Ssz. A program megnevezése/ időpont 

17.  

Mezőgazdasági gépész – szakmai vizsga 

7:00 gyakorlati (Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre) 

120 perc (I. csoport) 

9:30 gyakorlat (Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése) – 180 perc (I. csoport) 

13: 00 szóbeli (Mezőgazdasági gépek) – 30+15 perc (I. csoport) 

18.  

Mezőgazdasági gépész – szakmai vizsga 

7:00 gyakorlati (Mezőgazdasági erőgépek előkészítése üzemeltetésre) 

120 perc (II. csoport) 

9:30 gyakorlat (Mezőgazdasági munkagépek beállítása, üzemeltetése) – 180 perc (II. csoport) 

13: 00 szóbeli (Mezőgazdasági gépek) – 30+15 perc (II. csoport) 

19.  

9:55 ISKOLAI DIÁKKÖZGYŰLÉS 

Vegyész technikus – szakmai vizsga 

10:00 írásbeli (Vegyipari műszaki feladatok) – 180 perc 

Autószerelő – szakmai vizsga 

7:00 gyakorlat (Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiagnosztika) – 240 perc 

12:00 szóbeli (Autószerelő szakmai ismeretek) – 30+15 perc 

20.  

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző – szakmai vizsga 

7:30 gyakorlat (Raktározási feladatok) – 120 perc (csoportbontás) 

10:00 szóbeli (Raktározás menedzsment) – 15+15 perc  

13:45 szóbeli (Raktározás) – 15+15 perc 

21.   

22.   

23.   

24.   

25.  OKTATÓI TESTÜLET KIRÁNDULÁSA 

26.  

KOMPETENCIAMÉRÉS 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző – szakmai vizsga 

8:00 gyakorlat (Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető 

logisztikai tevékenységek) – 180 perc 

11:30 szóbeli (Logisztikai, szállítmányozási feladatok) – 15+15 perc 

27.   

28.   

29.   

30.   

31.  

Vegyész technikus – szakmai vizsga 

7:00 gyakorlati (Laboratóriumi gyakorlat) – 180 perc (I. csoport) 

10:00 gyakorlati (Laboratóriumi gyakorlat) – 180 perc (II. csoport) 

13:30 szóbeli (Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok) – 20+10 perc 

15:40 szóbeli (Vegyipari eljárások és mérések) – 20+10 perc 

 

  



Tervezett programok – 2021. június 
 

Ssz. A program megnevezése/ időpont 

1.  

Vegyész technikus – szakmai vizsga 

7:00 gyakorlati (Vegyipari mérések, műveletek, műszeres analitikai feladatok) – 180 perc (I. csoport) 

10:00 gyakorlati (Vegyipari mérések, műveletek, műszeres analitikai feladatok) – 180 perc (II. csoport) 

2. P  

3.   

4.  NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

5.   

6.   

7.  OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK 

8.   

9.   

10.  11:00 OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET 

11.  8:00 ágazati alapvizsga – kereskedelem ágazat  

12.   

13.   

14.  
TECHNIKUMI TÉMANAP 

8:00 ágazati alapvizsga – mezőgazdaság és erdészet ágazat 

15.  
TANÉVZÁRÓ 

8:00 ágazati alapvizsga – fa- és bútoripar ágazat 

16.  
ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT KEZDETE 

8:00 szóbeli érettségi – 12.A és 13/1 

17.  8:00 szóbeli érettségi – 12.A és 13/1 

18.  8:00 szóbeli érettségi – 12.A és 13/1 

19.   

20.   

21.   

22.  8:00-12:00  BEIRATKOZÁS 

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.  8:00 ágazati alapvizsga – kereskedelem ágazat (felnőttoktatás – logisztikai technikus) 

29.  8:00 ágazati alapvizsga – fa- és bútoripar ágazat (felnőttoktatás –asztalos) 

30.  TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 

31.   

 


