VIZSGANAPTÁR
OKJ szakmai vizsgák, 2017/2018. tanév
Dátum

Osztály

április 20. P

5/132/14.A
5/132/14.D
15.A
5/432/14.A

május 14. H
május 15. K

május 17. Cs

május 18. P
május 23. Sze
május 24. Cs
május 28. H

május 29. K

május 30. Sze

Pszü.
javító,
pótló
5/132/14.B
Inf.rg.
javító,
pótló
5/132/14.D
5/132/14.C
15.A
5/132/14.A
5/132/14.B
5/132/14.C
5/132/14.D
15.A
5/132/14.C

Vizsgatevékenység
Pszü.

Záró dolgozat leadása (1 pld. nyomtatva + 1 pdf-állományban e-mailben)

Szoft.f.

Záró dolgozat beadása (1 pld. nyomtatva + 1 CD)

k. gyak.
k. írásbeli
k. írásbeli
k. gyak.
k. gyak.
k. írásbeli
k. írásbeli
k. gyak.
k. írásbeli
k. írásbeli
k. írásbeli
k. írásbeli

Számviteli feladatok, 8 óra (180 perc)
A) Pénzügyi feladatok 8:00 óra (90 perc)
B) Könyvvezetés és beszámolókészítés, 9:45 óra (90 perc)
A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése, 11:30 óra (90 perc)
B) Elektronikus bevallás, 13:30 óra (90 perc)
A) Pénzügyi feladatok 8:00 óra (90 perc)
B) Könyvvezetés és beszámolókészítés, 9:45 óra (90 perc)
C) Számítógépes könyvelés és analitika készítése, 11:30 óra (90 p)
Hálózati ismeretek, 10:00 óra (45 perc)
Programozás és adatbázis-kezelés, 11:00 óra (120 perc)
Információtechnológiai alapok, 10:00 óra (25 perc)
Hálózatok, 10:40 óra (50 perc)

k. írásbeli

Programozás és adatbázis-kezelés, 10:00 óra (120 perc)

k. írásbeli
k. írásbeli
k. írásbeli
k. írásbeli
pszü.

Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése, 10 óra (150 p)
Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok, 12:45 óra (60perc)
Elemzési feladatok, 8:00 óra (120 perc)
Ellenőrzési feladatok, 10:30 óra (120 perc)
Központi írásbeli és gyakorlati dolgozatok megtekintése, 8-12 óra

Inf.rü.

Központi írásbeli dolgozatok megtekintése, 8-14 óra

Irod.titk.

Központi írásbeli dolgozatok megtekintése, 8-14 óra

Szoft.f.

Központi írásbeli dolgozatok megtekintése, 8-14 óra

V.mérl.
gyakorlati

Központi írásbeli és gyakorlati dolgozatok megtekintése, 15-17 óra
Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése, 8
óra (210 perc)
Központi írásbeli dolgozatok megtekintése, 12-14 óra
A) Komplex alkalmazás készítése, 8 óra (180 perc)
B) Webalkalmazás készítése, 11:15 óra (120 perc)
A) Hálózatok konfigurálása I., 8 óra (90 perc)
B) Hálózatok konfigurálása II., 9:45 óra (90 perc)
C) Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások, 11:30 óra (180 perc)
D) Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése, 14:45 óra (60 perc)
A) Hálózatok konfigurálása, 8 óra (90 perc)
B) Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése, 9:45 óra (150 p)
C) Adatbázis-kezelés, 12:30 óra (30 perc)
D) Weblapkészítés, programozás, 13:15 óra (60 perc)
A) Számviteli feladatok ellátása (10+10 perc)
B) Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása (15+15 perc)
A) Pénzügyi és adózási feladatok (10+10 perc)
B) Könyvvezetési és beszámolókészítés (10+10 perc)
C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével (0+20 perc)
C) Esettanulmány projektismerete (0+10 perc)
A) Pénzügyi és adózási feladatok (10+10 perc)
B) Könyvvezetési és beszámolókészítés (10+10 perc)
C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével (0+20 perc)
C) Esettanulmány projektismerete (0+10 perc)

5/132/14.D
5/132/14.B

gyakorlati

Inf.rg.
javító,
pótló

gyakorlati

június 5. K

15.A

szóbeli

június 6. Sz

2/14.A

június 7. Cs

5/13.A
+jav.v.

szóbeli
szóbeli
gyakorlati
szóbeli
szóbeli
szóbeli
gyakorlati
szóbeli

június 1. P

Feladat

gyakorlati

június 8. P
június 11. H

június 13. Sze

5/132/14.C
5/132/14.B

szóbeli

5/132/14.D

gyakorlati
szóbeli
szóbeli

szóbeli
szóbeli

A) Titkári szakmai ismeretek
(30+15 perc)
B) Irodai szakmai idegen nyelv
A) Információtechnológiai alapok (10+10 perc)
B) Informatikai szakmai angol nyelvismeret (10+10 perc)
Hálózatok, munkaszervezés (10+10 perc) csak javító, pótló
C) Záródolgozat bemutatása és megvédése (15 perc)
A) Szoftverfejlesztés és Webfejlesztés I. (15+10 perc)
B) Informatikai szakmai angol nyelvismeret (15+10 perc)

A szóbeli vizsgák minden vizsgacsoportban 8 órakor kezdődnek.

