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Technikai leírás versenyzőknek a Less Nándor országos földrajzverseny online szóbeli vizsgájára 
vonatkozóan 

 

III. Kategória 

 

1. Általános teendők: 
o A szóbeli vizsgarész feleletére beosztott versenyzők saját maguk felelnek az online vizsgához 

szükséges technikai feltételekért és megfelelő internetkapcsolatért. 

o A tanulóknak gondoskodnia kell arról, hogy a számítástechnikai eszközei megfelelően 
működjenek.  

• Ajánlott valakivel egy videó beszélgetést biztosító alkalmazáson keresztül kipróbálni 
(messenger, skype), hogy a csatlakoztatott vagy beépített mikrofon és videó kamera 
megfelelően működik-e. Külön fej-/fülhallgató csatlakoztatása javasolt, hogy az éles 
hanghatásokat kiküszöböljék. 

o Mobilinternet használata esetén ellenőrizzék le, hogy a szóbeli döntő napjára elegendő 
adatmennyiséggel rendelkeznek-e (erősen ajánlott korlátlan adatszolgáltatás igénybevétele 
az adott napra). 

o Javasolt csatlakozási eszköz az asztali gép, vagy laptop.  

• Az okostelefonról és táblagépről bejelentkezőknél a Cisco Webex alkalmazásnak 
minden engedélyt meg kell adni előzetesen, mert a képernyő megosztása csak 
engedély mellett működik. (Speciális beállításokban vagy az alkalmazás információk 
között engedélyezni kell az „Egyéb alkalmazások fölötti megjelenítés” opciót). 

o Előzetes feladat: Olvassák el figyelmesen újra a szervezők Adatkezelési tájékoztatóját, a 
távazonosításra és az Online döntőre vonatkozó technikai leírást! 

 

2. A kapcsolattartás biztonsága érdekében tett lépések: 
- A szóbeli vizsgafeleletei a Cisco Webex alkalmazásnak felhasználásával történnek. Az ehhez való 
csatlakozás linkjét a tanulók megkapják. Kérjük a versenyzőket, hogy a webex alkalmazást a böngészőjükön 
keresztül használják, ne telepítsék fel a gépükre! 

CISCO WEBEX link (a vizsga felülete): https://unideb.webex.com/unideb-
hu/j.php?MTID=mf8a37850a5d9fe77e2c4d6434edf2a79  

- A biztonságos kapcsolattartás érdekében tartalék kommunikációs csatornát (csatornákat) is kiépítünk. 

o A WEBEX problémái esetén az első tartalék kapcsolat a MEET alkalmazásának segítségével 
valósulhat meg. Mindenki kap egy tartalék linket, aminek segítségével felveheti a szervezőkkel 
(konkrétan a kategóriájának a bizottságával) a kapcsolatot. 

o MEET link (tartalék felület, amit probléma esetén a szervezőkkel történő egyeztetés után 
használunk). Tartalék: https://meet.google.com/pxg-ofqc-jsq  

o A szervezők oldaláról nyilvános lesz egy központi mobilszám, ahol a kapcsolódási 
nehézségek kapcsán segítséget kaphatnak.  

https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=mf8a37850a5d9fe77e2c4d6434edf2a79
https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=mf8a37850a5d9fe77e2c4d6434edf2a79
https://meet.google.com/pxg-ofqc-jsq
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o Nyilvánosan elérhető lesz minden bizottságból a Szervező szerepet ellátó kollégák email 
címe, amin keresztül fel lehet venni velük a kapcsolatot. 

o A versenyzőkre vonatkozó információkat a szervezők az adatvédelmi előírásoknak 
megfelelően kezelik, kizárólag kommunikációs zavar esetén használják fel és a versenyt 
követő 24 órán belül megsemmisítik. 

o A MEET és a telefonos kapcsolat tartalék szerepet játszik, zavar esetén fogjuk felhasználni a 
helyreállítás érdekében.  

o Vészhelyzeti forgatókönyvként a tanulók megkapják a központi szervező szakember (és a 
bizottságok szervezőinek) elérhetőségét. Központi szervező: Németh Gábor 
(+36/70/2201572) 

o III. kategória szervező (host) dr. Teperics Károly: teperics.karoly@science.unideb.hu  

WEBEX: https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=mf8a37850a5d9fe77e2c4d6434edf2a79  

Tartalék: https://meet.google.com/pxg-ofqc-jsq  

 

3. A vizsga napját megelőző teendők: 
A döntőt megelőző napokban a versenyzők e-mailben meghívót kapnak, aminek segítségével a döntő 
időbeosztásának megfelelően be tudnak majd jelentkezni a vizsgára.  

o Ellenőrizzék le, hogy kaptak-e e-mailben „webex meetingre” történő meghívást.  

o Ha a bejövő üzenetei között nem találják a meghívót, akkor a Spam vagy Levélszemét 
mappában kell megnéznie az e-mailt. Ha egyik esetben sem találja a meghívót, akkor 
haladéktalanul jelezni kell szervezőknek (Németh Gábor, 
gnemeth@unidebhu.onmicrosoft.com, +36/70/2201572) aki új linket küld ki. 

o Egy „próba-bejelentkezés” lehetőségét is biztosítjuk. A szóbeli vizsga linkjének ellenőrzését 
(bejelentkezés próba jelleggel) 2021. 04. 22-én (csütörtök) 15 órától tudják a versenyzők 
megtenni, ahol egy rövid technikai ellenőrzésre is lehetőség lesz.  

A próbára való csatlakozás az alábbi link segítségével lehetséges:  

https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=m1663564823834fbda8fd8334ddc6d7d3  

 

4. A vizsga napján szükséges teendők és fontos figyelmeztetések:  
o A szóbeli döntő napján (2021. 04. 24.) történő bejelentkezés az előzetes időbeosztáshoz 

alkalmazkodjon. Mindenki megkapja a feleletek időrendjét és az ott megjelölt időpontban 
várjuk a webex felületre történő feljelentkezését. 

o Az online feleletek szombaton 8:00 órakor veszik kezdetüket. Az e-mailes meghívóban a felelt 
megkezdésének tervezett időpontja fog szerepelni. Az első három versenyzőnek 7:50-kor kell 
bejelentkeznie! 

• A tanulók segítsék a bizottság és a szervezők munkáját azzal, hogy a belépéshez 
használt felhasználónevükből kikövetkeztethető legyen személyük.  

o A beosztás szerinti belépésekhez javasolt idő a dokumentum végén található! 

o Kérjük, hogy a versenyzők az email levelezésüket figyeljék a verseny napján, ott kaphatnak 
tájékoztatást az esetleges csúszásokról, kitolódó bejelentkezési időpontokról! 

o A tanulók először hárman lépnek be a felületre, hogy ha valamelyik versenyzőnek esetleg 
technikai problémája adódik, és nem tud a megadott időpontban felelni, akkor a soron 

mailto:teperics.karoly@science.unideb.hu
https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=mf8a37850a5d9fe77e2c4d6434edf2a79
https://meet.google.com/pxg-ofqc-jsq
https://unideb.webex.com/unideb-hu/j.php?MTID=m1663564823834fbda8fd8334ddc6d7d3
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következő vizsgázóval tudja folytatni a bizottság a versenyt. A később kezdők már egyesével 
jelentkeznek fel a táblázatban megadott időpontban.  

o Fontos információ, hogy a bejelentkezők először a várakozó szobába jutnak, ahonnan a kellő 
időpontban a szervező engedi majd be őket a vizsgaszobába. Ne lepődjön meg senki azon, 
ha nem tud azonnal bejutni! A szóbeli vizsgák nyugalma érdekében kell ezt a megoldást 
alkalmaznunk.  

• Ha a versenyző a beosztás szerinti időpontban be szeretne lépni a felületre, de 
figyelmeztetést ír ki a rendszer, hogy a szervező nem nyitotta meg a szobát, akkor 
várnia kell, ugyanis a vizsgaszobában még feleltetés zajlik. A várakozó versenyzőt a 
szervező fogja beléptetni a vizsgaszobába. Amennyiben a rendszer kidobja a 
várakozó szobából, akkor a link (webex) segítségével ismételje meg a 
feljelentkezést! 

o A várakozó szobába zárás ideje alatt senki ne lépjen ki a felületről és ne zárja be az adott 
ablakot! 

o Ha az éppen feleletet adó versenyzőnek technikai problémája merül fel, és a rendszer 
kilépteti, akkor azonnal vissza kell jelentkeznie. A bizottság ad pár percet a visszalépés 
lehetőségére, és a szervező is felkészül a felület megnyitására. Ha a várakozó szobában lévő 
versenyzőknél történik ez meg, akkor a szintén vissza kell jelentkeznie.  

o Ha a versenyzőknek 5 percnél több időbe telik visszalépni a felületre, akkor ezt jeleznie kell 
telefonon a bizottságban szervező feladatot ellátó személynek. 

A vizsga menete:  
o A versenyző a táblázatban jelölt időpontban feljelentkezik a webex felületre. 

o Ott az előszobába kerül, ahonnan a szervező fogja beengedni a bizottság elé. 

o A bizottság elnöke elvégzi a távazonosítást (a versenyző felmutatja a személyi igazolványát) 
és nyilatkozik az adatvédelmi tájékoztató elfogadásáról.  

 A távazonosítás során a személyi igazolványt be kell mutatni a webkamerába és körbe 
forgatni úgy, hogy jól látható legyen. Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 
megértésére való rákérdezés és a távazonosításba történő beleegyezés során 
érthetően és jól hallhatóan igenlő választ kell adni. 

o A versenyző tételt húz. A bizottság előtt elhelyezett tételek közül választ magának. 

o A szervező képernyőjéről megosztja a tétel címét és a hozzá kapcsolódó ábrát, képet a 
versenyzővel és a bizottsággal. 

o Elhangzik a felelet. 

o A szóbeli felelet során a tanuló webkamerája képét folyamatosan megosztja a bizottsággal 
és közben ő is látja a bizottság tagjait. A kapcsolat zavarai okán csak az éppen nem kérdező 
bizottsági tagoknak van lehetősége kikapcsolni a kamerájukat. 

o A feleleteteket nem követi rögtön értékelés, ezt az összes versenyző feleletét követően teszi 
meg a Bizottság és az eredményeket a verseny zárásakor (Eredményhirdetés) tudják meg a 
tanulók. 
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Belépési időpontok (tájékoztató jelleggel, a feleletek hossza és  a bizottságok szünet elrendelése 
befolyásolja): 
 

Szóbeli (bejelentkezési) időpontok Név 
7:50 Horváth Kíra Csenge 
7:50 Novák Márton 
7:50 Vitkovics Patrik 
8:30 Czike Tamás 
8:50 Takács Mátyás Benedek 
9:10 Nagy Miklós Ádám 
9:30 Makkai Domonkos 
9:50 Fekete Zalán 

10:10 Ulics Bence 
10:30 Páldi Botond 
10:50 Farkas Dóra 
11:10 Szekeres Panna 
11:30 Fábián Dorottya 
11:50 Ruppert Gábor 
12:10 Stein Felix 
12:30 Füleki Zsófia 
12:50 Gecő Kata 
13:10 Bujdosó Anna 
13:30 Papp Ádám 
13:50 Cziráki Kamilla 
14:10 Novák Sámuel 
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