Vizsganaptár 2020. augusztus 28.
Fázis
Program státuszmódosítása (Jelentkezés)
Vizsgázók rögzítése a Planetben (kezdőnap)
E-mail értesítés a nem aktív jelentkezőknek, hogy
hiányos a jelentkezésük
A vizsgahelyek értesítik a hozzájuk regisztrált
előzetes jelentkezőket, hogy hiányos a jelentkezésük
Képzésvezető tanárok nevének elküldése a
vizsgaközpontnak nyilatkozatban
Egyeztetés a vizsgahelyszínekkel, hogy a
vizsganapon az épületek rendelkezésre állnak-e,
nincs-e más rendezvény az épületekben
Vizsgázók jelentkezési határideje (hivatalos) jelentkezés +
befizetés
Orvosi kérelmek beérkezési határideje
Vizsgázók papír alapú normál jelentkezésének
berögzítése a Planetben (utolsó nap)
Halasztási és visszamondási kérvények rögzítése a
Planetben
Vizsgaközpont engedélyezi a vizsgát
Vizsgáztatók felkérése a vizsgára
Átirányítások elektronikusan (vizsgahelyek) – ha a
Vizsgaközpont nem engedélyezi a vizsgát
Program státuszmódosítása (Beosztások)
Vizsgázók írásbeli beosztása
Vizsgázók szóbeli beosztása (időpont, bizottság)
Adatközlés a NYAK-nak (beosztások)
E-mail a jelentkezőknek a vizsgahelyszínről
Program státuszmódosítás (Előkészítés)
E-mail a vizsgázóknak a beosztásról (helyszín, időpont)
Jelenléti ívek nyomtatása
Program státuszmódosítás (Előkészítés lezárás)
Vizsga (péntek)
Program státuszmódosítása (feldolgozás – eredmények)
A „nem jelent meg” státuszok beállításának kezdete
A „nem jelent meg” státuszok beállítása végső
határideje
Eredmények rögzítése, ellenőrzése a Planetben
Méltányosságból visszamondási határidő (pl.: betegség
miatt!)
Méltányosságból halasztási határidő (pl: betegség miatt)

Határidő
(nap)
2020. 01. 27.
2020. 01. 27.
2020. 08. 10.

Határidő
(óra)

2020. 08. 11.
2020. 08. 11.
2020. 08. 12.
2020. 08. 13.
2020. 08. 13.
2020. 08. 14.

11:00

2020. 08. 14.

11:00

2020. 08. 14.
2020. 08. 17.
2020. 08. 17.

du.

2020. 08. 17.
2020. 08. 18.
2020. 08. 18.
2020. 08. 18.
2020. 08. 19.
2020. 08. 19.
2020. 08. 24.
2020. 08. 25-27.
2020. 08. 27.
2020. 08. 28.
2020. 08. 28.
2020. 08. 28.
2020. 08. 31.

11:00
09:00

2020. 09. 01-07.
2020. 09. 04.
2020. 09. 04.

11:00

15:00
15:00
14:00
08:00
13:00

Vizsganaptár 2020. augusztus 28.
Eredmények nyilvánossága
Megtekintési kérelmek beérkezése a Vizsgaközpontba
(fax, e-mail, posta)
Megtekintési esemény (Bp., Vizsgaközpont)
Felülvizsgálati kérelmek elküldése a Vizsgaközpontba
Bizonyítvány tervezett elkészülte

2020. 09. 08.
2020. 09. 14.
2020. 09. 16.
(szerda)
2020. 09. 18.
2020. 09. 29.

délelőtt

Magyarázat:

A fenti vizsganaptár azokat a vizsgahelyeket érinti, ahol hirdettek vizsgát. Amennyiben valamelyik vizsgahelynél
alacsony létszám miatt nem lesz vizsga (kértük az átirányítást vagy elutasítjuk a rendelést), akkor a vizsgázóit
elektronikusan (a Planet rendszerben) irányítsa át valamelyik, vizsgát rendező vizsgahelyre őket értesítve. Értesítse a
vizsgázókat is, hogy nem szervezhet vizsgát helyben.
Vastag betűvel azokat a műveleteket jelöltük, amelyeket a vizsgahelyeknek kell elvégezni (a műveletek a
Planet programban történnek). Kérjük, a határidőt tartsák be!
Sárgával kiemeltük a Planet program státuszmódosításait (ezt követően egyes műveleteket – pl. jelentkezés rögzítése)
nem tudnak a vizsgahelyek elvégezni.
A vizsga visszamondása csak a jelzett határidőig lehetséges, azt követően a vizsgázó nem kaphatja vissza a vizsgadíjat.
Bármilyen egyedi méltányosságot jelentő esetben kérvényt kell beadni a vizsgázónak a Vizsgaközpont vezetőjéhez,
amiről döntés születik.
2020. augusztus 13-át követően nem tudunk jelentkezést befogadni. Tehát, ha valakit nem rögzít a
vizsgahely, vagy az on-line jelentkező addig nem kerül aktív állapotba, akkor vizsgázni sem tud majd.
Ennek jogszabályi oka van: a NYAK-nak lejelentjük a vizsgázók adatait és beosztását a vizsga előtt. Kérjük,
ezért minden vizsgahely fokozottan ellenőrizze a jelentkezések rögzítését. Ha egy vizsgázó nem rendelkezik
érvényes jelentkezéssel és a hozzá tartozó befizetéssel, jelentkezése nem érvényes, nem kerül aktív
státuszba, a vizsgára nem kerül beosztásra. Ha valaki nem került a vizsgára beosztásra, nem tud vizsgázni.
A vizsgázók és a szóbeli bizottságok beosztása, összetétele a Planet programból nyomtatható ki. A beosztásokon
változtatni csak a Vizsgaközpont engedélyével lehet.
Az eredményközlést követően bizonyítványokat igyekszünk azonnal nyomdába küldeni.

