A Less Nándor országos földrajzverseny szóbeli döntőjének online
felületen történő lebonyolításának eljárási szabályai
Az online szóbeli vizsgára vonatkozó általános szabályok és technikai
feltételek
1. A döntő szóbeli részére 2021. április 24-én reggel 8.00-tól 16.00-ig kerül sor.
2. A szóbeli verseny a Debreceni Egyetem e-learning szolgáltatásainak részeként
elérhető Cisco Webex szolgáltatáson keresztül, előzetes beosztás alapján 4
bizottságban (I/A, I/B, II., III.) online zajlanak. A rendszer használatának technikai
lépéseiről a bizottság tagjai és a versenyzők előzetes tájékoztatást kapnak.
3. A szóbeli verseny bizottság előtt történik, melynek elnökét és tagjait a Földrajzverseny
Alapítvány kéri fel.
4. A szóbeli verseny zavartalan menetét biztosítva az Alapítvány kuratóriuma felkér
minden bizottságban az elnökön kívül egy olyan személyt, aki a vizsganapon az ún.
Host (Szervező) szerepét ellátja. A Host az a személy, aki a vizsgára létrehozott
virtuális szobában kezeli a versenyzők be- és kiléptetését, várakoztatását, valamint a
jogosultságok át-és visszavételét.
5. A szóbeli feleletről kép- és hangfelvétel nem készül. Erről a bizottság elnöke
tájékoztatja a versenyzőt a vizsga kezdetén.
6. A bizottságok nem járulnak hozzá, hogy a szóbeli vizsgáról hang-, kép- vagy
videofelvételek készüljenek.
7. A felelet folyamán mind a bizottság tagjai, mind a vizsgázó az otthonában (tartózkodási
helyén) tartózkodhat. Az online felelethez szükséges számítástechnikai eszközt és
internetkapcsolatot a versenyzők maguk biztosítják. A versenyző és a bizottság tagjai
által biztosított eszköz és az internetkapcsolat megfelelő működéséért a szervező nem
tud felelőséget vállalni.

8. A versenyző online vizsgára használt helyiségében a versenyzőn kívül más személy
nem tartózkodhat. A versenyző a teljes képernyőjét (beleértve az összes megnyitott
ablakot is) köteles a bizottság bármely tagjának kérésére megosztani.

9. A versenyző a webkamerájának képét köteles megosztani a bizottsággal. Kizárólag
hangalapú vizsgáztatás nem megengedett.

10. Az adatforgalom csökkentése érdekében a versenyzőn kívül csak a bizottság elnöke
és az éppen feleletet kérdező bizottsági tag köteles webkamera képét bekapcsolni és
megosztani.
11. A bizottság tagjai és a versenyző – lehetőség szerint külön fejhallgató egységet (és
mikrofont) – csatlakoztasson az eszközéhez az éles hanghatások elkerülése végett.
12. A versenyző köteles az alkalomhoz mérten öltözni, de nem szükséges az alkalmi
öltözék viselése.
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13. Amennyiben az 1. pontban megjelölt Cisco Webex szolgáltatás a szóbeli vizsga napján
nem elérhető, úgy a vizsga lebonyolítása a MEET internetes telekommunikációs
alkalmazáson keresztül történik. Ennek biztosítása érdekében minden versenyzőnek
és a bizottsági tagnak a MEET-hez kapcsolódó link kerül kiküldésre.
14. A MEET internetes telekommunikációs alkalmazáson keresztül történő vizsgáztatás
feltételeinek biztosítása érdekében, az Alapítvány erre kijelölt munkatársa előre
létrehozza bizottságok szerint a konferenciabeszélgetéseket, amelybe a versenyzők
behívása egyesével, a beosztás szerinti sorrendben történik.
15. A MEET internetes telekommunikációs alkalmazáson keresztül történő feleletre is - az
alkalmazás rendelkezésre álló funkcióit figyelembe véve – az utasításban foglalt
szabályokat kell alkalmazni.
16. A tájékoztatóban nem részletezett esetekben a bizottságok elnökei saját hatáskörben
dönthetnek.
Az online vizsga menetére vonatkozó szabályok
1. A versenyzőknek előzetesen megküldött beosztás szerinti időpontban kell az elearning felületen bejelentkezniük. Technikai problémák miatt késve jelentkezőket is
fogadjuk, besoroljuk őket a vizsgázók közé.
2. A webinárium felület létrehozása az Alapítvány munkatársainak feladata.
3. A webinárium felületre az adott vizsganapon először az Alapítvány munkatársa lép be,
aki létrehozta a szobát, valamint a vizsgáztatásban részt vevő személy, akinek az ún.
host (szervező) jogosultságot a vizsganapra átadja.
4. A host jogosultság átadása után a webináriumba a beosztás szerint, az adott napon
felelő első három versenyző és a hozzájuk rendelt bizottsági tagok belépnek. A
bizottság elnöke köszönti a résztvevőket, majd tájékoztatja a versenyzőket a
beosztásról és arról, hogy ne lépjenek ki a webinárium felületről, amíg beosztás szerint
sorra kerülnek.
5. A Host lezárja a szobát (lock meeting), majd ún. Lobby-ba vagyis várakozó szobába
teszi a versenyzőket és a bizottság többi tagját, kivéve az első versenyzőt.
6. A bizottság elnöke tájékoztatja a versenyzőt az adatkezelés tényéről, valamint meg
kérdezi, hogy az adatkezelési tájékoztatóban és vizsga menetére vonatkozó
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette-e.
7. A távazonosítást követően a Host visszaengedi a bizottsági tagokat a szobába, majd
megkezdődik a szóbeli feleltetés.
8. Ha a Host valamilyen oknál fogva nem tudja tovább ellátni a jogosultságát, illetve rövid
időre át kell adnia azt, úgy minden bizottságban ki kell jelölni egy személyt, aki a host
jogosultságot megkapja. A host-jogosultságot az eredeti Host automatikusan
visszakapja, amint újból belép a felületre.
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9. Amennyiben a versenyző valamilyen probléma miatt nem tud a vizsga szobájából
kilépni, úgy a Host-nak joga van kényszer kijelentkeztetést végrehajtani a versenyzővel
szemben.
10. Az első három vizsgázott versenyző után a versenyzők folyamatosan (a számukra
kijelölt időpontban) feljelentkeznek és bekerülnek a várakozó szobába, ahonnan a kellő
időpontban a szervező engedi be őket a vizsgaszobába.

A személyazonosság igazolása (Távazonosítás)
1. A vizsga megkezdése előtt a személyazonosság igazolása az online szóbeli vizsgára
vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában foglaltak betartásával történik. A
távazonosítás kezdetén az azonosított személynek (versenyzőnek) kifejezetten
nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosítást tudomásul veszi. Az igazolványról
képfelvétel rögzítésre nem készülhet, csak az azonosítást végző bizottsági elnök és a
host jogosultsággal felruházott személy láthatja azt.
2. Az azonosításhoz felhasznált okmány minden adatot tartalmazó oldalát a kamerának
– megfelelően megvilágítva – fel kell mutatni úgy, hogy az okmány jól látható, illetve
adattartalma jól olvasható legyen. A versenyző arcának szintén jól megvilágítottnak kell
lennie, hogy a bizottság elnöke számára egyértelműen eldönthető legyen, hogy a
versenyző személye megegyezik a felmutatott okmányon szereplő fényképpel. Ha a
bizottság elnöke nem tud minden kétséget kizáróan dönteni az egyezőségről, akkor a
versenyzőnek biztosítania kell, hogy a távazonosítás sikeresen megtörténjen. Ha a
távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben
megszakad, a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni.
3. Abban az esetben, ha a szóbeli felelet megkezdését követően a kapcsolat megszakad,
majd ismét helyreáll, a vizsgát tovább lehet folytatni az újabb azonosítás nélkül is,
amennyiben az bizottság elnöke egyértelműen el tudja dönteni, hogy ugyanazzal a
versenyzővel folytatja a vizsgát. Kétség esetén az azonosítást meg kell ismételni.
Az internetes vagy a videó kapcsolat megszakadása esetén alkalmazandó
szabályok
1. Ha az online felelet során a videó kapcsolat megszakad, és folyamatos kapcsolódási
próbálkozás esetén sem állítható vissza, úgy az online vizsga érvénytelennek minősül.
2. Amennyiben a tételhúzást követően közvetlenül megszakad a kapcsolat és a
versenyző a tétel kifejtésébe nem kezdett bele, úgy a visszaállását követően új tételt
kell húznia a versenyzőnek.
3. A videó kapcsolat 5 percnél hosszabb megszakadását a bizottság elnöke köteles
megjegyzésként a jegyzőkönyvben feltüntetni.
Debrecen 2021. április 15.
Földrajzverseny Alapítvány
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