1 VIZSGABEJELENTŐ
1.1 VIZSGABEJELENTŐ MODUL – A „RÉGI VIZSGABEJELENTŐ” ALKALMAZÁS ALAPJÁN
Az eddig használt Vizsgabejelentő alkalmazást kiváltja az „Integrált képzési-, és vizsga adminisztrátor”
Vizsgabejelentő modulja.
Ezt a modult a képző szervezetek használhatják Vizsgabejelentő szerepkörrel.
1.2 VIZSGABEJELENTŐ MODUL RÉSZEI, FUNKCIÓI
Menüpontok (bal oldalon függőlegesen felsorolva egymás alatt)


Login/Bejelentkezés – bejelentkezés az alkalmazásba Képző szervezet, Alapképzés bejelentő
szerepkörrel.



Új vizsganap
o



Új vizsganap létrehozása

Folyamatban – Saját vizsganapok megjelenítése táblázatosan (amelyek még nem lettek
bejelentve)
o

Adott vizsganap szerkesztése


Vizsgabiztos kijelölése



Vizsgázók megadása




Kereső – Saját vizsganapok megjelenítése táblázatosan kereső felülettel
o



Adott vizsganap részleteinek és eredményeinek megjelenítése

Riportok
o



Adott vizsgázó témaköreinek megadása/módosítása

Nyomtatható riport a vizsganapról/vizsgázókról és azok témaköreiről

Régi bejelentések importálása
o

A funkció lehetővé teszi a régi Vizsgabejelentő alkalmazásban létrehozott vizsganapok
importálását.

1.3 „FOLYAMATBAN” MENÜPONT – FOLYAMATBAN LEVŐ VIZSGÁK MEGTEKINTÉSE
A bejelentkezett felhasználó alapértelmezés szerint a „Folyamatban” menüpontot látja. Ezen a
képernyőn a saját vizsganapjait tekintheti meg táblázatosan a felületen. A táblázatból választhatja ki
az elvégezni kívánt feladatot.
Az azonos képző szervezetből bejelentkezettek ugyanazt láthatják, vagyis mindenki a saját és az
összes, saját szervezethez tartozó vizsganapokat.

A „Folyamatban” menüpont táblázat azokat a vizsganapokat tartalmazza, amelyeket az adott
szervezet hozott létre, de még nem jelentette be, vagyis amely vizsganapokkal még feladat van.

A táblázatban a piros ikon azt jelzi, hogy már a bejelentéshez szükséges 10 munkanapos határidőn
belül van a vizsganap. A be nem jelentett vizsgákat bármikor lehet törölni.

Feladatok: még be nem jelentett vizsganapok listája

A táblázatban megjelennek a Bejelentett vizsgák is. A Bejelentett vizsgákkal már nincs feladat, viszont
a vizsga előtt – határozatban megadott napig – szerkeszthetőek bizonyos részei. Az alapadatokat a
bejelentést követően már nem lehet megváltoztatni.
1.4 VIZSGANAPOK ÁLLAPOTAI

A vizsganapok a következő lépéseken mennek keresztül minden vizsganap esetében.
Szereplők: Vizsgabejelentők, külső szervezetek
1. Létrehozva –amikor valaki létrehoz egy vizsganapot, akkor „Létrehozva” állapotba kerül. Ez
még nem került bejelentésre, szerkeszthető és/vagy törölhető. Azaz résztvevőkkel, valamint
vizsgaeseményekkel lehet bővíteni.
2. Törölt: bejelentés előtt lehet törölni az elkezdett (de még be nem jelentett) vizsganapot
3. Bejelentett – a vizsganapot a törvényben meghatározott idővel a vizsga előtt be kell
jelenteni. Amikor már minden résztvevő és vizsgaesemény rögzítésre került, a vizsgát be kell
jelenteni. A „Bejelentés” gombra kattintva a vizsganap „Bejelentett” állapotú lesz.
Szereplők: KAV/Módszertani központ
4. Validált – a bejelentett vizsganap ellenőrzését a KAV vizsgaszervezés végzi. Az ellenőrzés
végén a „Vizsganap véglegesítése” gomb megnyomásával a vizsganap „Validált” állapotba
kerül. Ha Társasági vizsgabejelentés történt, akkor ez a folyamat a Módszertani Központ
feladata.

Szereplők: Vizsgabiztos
5. Eredmény rögzítve – a vizsgához rögzített vizsgabiztos bejelentkezik és a vizsga befejeztével
kitölti az eredményeket. A kitöltés után az „Eredmény rögzítve” gomb megnyomásával
„Eredmény rögzítve” állapotba kerül a vizsganap.
Szereplők: KAV/Módszertani központ
6. Befejezett – a Vizsgabiztos az eredmény rögzítése után validálja/véglegesíti az eredményt és
a vizsga „Befejezett” állapotú lesz.
1.5 ÚJ VIZSGANAP LÉTREHOZÁSA
A vizsganapok létrehozása a bal oldali menüben az „Új vizsganap létrehozása” menüpontra kattintva
lehetséges.
A vizsganap létrehozásához meg kell adni a vizsga alapadatait. Ezek hasonlóak, mint a régi
„Vizsgabejelentő” alkalmazásban. Ezen mezők kitöltése az „Egyéb megjegyzés” kivételével
kötelezőek.

alapadatok megadása kötelező

Az alapadatok megadása után a Mentés gombra kattintva az adatok rögzítésre kerülnek. Ezután lehet
a vizsga résztvevőit és a vizsgaeseményeket rögzíteni.
A vizsga alapadatai a „Bejelentés” gomb megnyomásáig módosíthatók.
Fontos: mentés után már bizonyos alapadatokon nem lehet változtatni. A vizsga típusát (Társasági,
KAV-os) résztvevő hozzáadása után már nem lehet módosítani!
1.5.1 TÁRSASÁGI VIZSGA
A vizsganap létrehozásakor (checkbox) meg kell adni, hogy „Társasági” vagy „KAV-os” az adott
vizsga.

Ha „Társasági”:


A Bejelentő feladata a Vizsgabiztos felvétele



Bejelentés után az IVNYR rendszer feldolgozza azt

Ha „KAV-os”


a KAV választ Vizsgabiztost



A KAV koordinátor Vizsgabiztost jelöl ki a vizsganapra és a vizsganappal kapcsolatos feladatot
kiadja a Vizsgaszervezőnek

1.5.2 BEJELENTÉSI HATÁRIDŐK
A vizsgabejelentéseket az Integrált Képzési és Vizsga Adminisztrációs Rendszerben kell rögzítenie a
Bejelentőnek.
Alapvizsga esetében: a vizsga bejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10.
munkanapig kell beérkeznie a vizsgaszabályzatban meghatározott módon.
Időszakos vizsga esetében: a vizsga bejelentést a tervezett vizsganapot megelőző 10. - javítóvizsga
esetében 5. - munkanapig a vizsgaszabályzatban meghatározott módon kell megtenni.

1.6 VIZSGANAP ALAPADATOK MÓDOSÍTÁSA ÉS EREDETI BEJELENTÉS MEGTEKINTÉSE
A vizsganap megnyitása után, ha még nem befejezett állapotú, akkor a vizsganap fejadatai (alap
adatok) (is) módosíthatók. A vizsga létrehozása után viszont már nem minden adatot lehet
módosítani pl: a vizsga típusát a létrehozás után már nem lehet módosítani (KAV-os vagy Társasági).
Az eredeti bejelentést az OnlineId -linkjére kattintva meg lehet tekinteni.

1.7 LÉTSZÁMKORLÁTOK KEZELÉSE
A vizsgáknál létszám limit van megadva. Amennyiben a résztvevők száma ezt meghaladja, úgy jelzi a
felület, hogy több vizsganapra kell szétbontani a vizsga résztvevőit.

A Tesztgenerátorban rögzítésre kerültek a vizsgák létszámlimitjei.
Pl: Ha Önállósító a vizsga, akkor max. 8 fő. Ha például a résztvevők száma 27 fő, akkor szét kell
bontani 3 vizsganapra az adott vizsganapot.

Alapértelmezett létszámkorlátok:
1.

Alapértelmezett: 15 fő.

2.

Önállósító vizsga 8 fő. (Alapvizsga)

3.

Vasútszakmai oktató 8 fő. (Alapvizsga)

4.

Általános forgalmi 8 fő. (Alapvizsga)

1.7.1 AZ ÖNÁLLÓSÍTÓ VIZSGA MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI:
Ha az első felvett vizsga Önállósító, akkor már nem lehet felvenni más típusú vizsgaeseményeket.
Vagyis ez egy olyan szabály, hogy egy vizsganaphoz




vagy nem önállósító vizsgaeseményeket vesz fel
vagy csak és kizárólag önállósító vizsgákat,
de vegyeseket nem vehet fel

Ha egy vizsganapon belül többféle önállósító vizsgát vesznek fel, akkor a létszámnál a legkisebb
értéket vesszük figyelembe.
1.7.2 VIZSGANAP BONTÁSA A RÉSZTVEVŐK SZÉTOSZTÁSÁVAL
A vizsga alapadatok alatt egy piros szövegű blokkban megjelenik egy hibaüzenet, amennyiben a
rögzített résztvevők létszáma meghaladja a vizsgához rendelt létszám limitet. A vizsganapot így nem
lehet bejelenteni, ezért bejelentés előtt a “Vizsga bontása” gombra kattintva több, de a limitet meg
nem haladó csoportra kell bontani a vizsganapot.
A több vizsganapra „szétbontás” azt jelenti, hogy:








minden vizsganap alapadatot átemel a rendszer
a létszámot a limit szerint közel egyforma csoportokra bontja
a résztvevőkkel együtt a vizsgaesemények is másolódnak
ki kell jelölni a bontás során egy másik vizsgaidőpontot
a megadott új vizsgaidőponttal
o létrejön egy új vizsganap
o az új vizsganap megjelenik a „Folyamatban” menüpont alatt „Létrehozva” állapotban
o a résztvevők az eredeti vizsganapból kerülnek az új vizsganapba (és az eredeti
vizsganapból eltávolításra kerülnek)
o ez egy automatikus lépés, ezért a résztvevők véletlenszerűen kerülnek egy csoportba
a felvázolt vizsganap bontást annyi alkalommal kell megismételni, míg a megengedett
létszám alá nem csökken a résztvevők száma (pl: 27 résztvevő, limit 10 fő : 2-szer kell
bontani, mivel csak 3 vizsganapba férnek el a résztvevők)

figyelmeztető üzenet a létszámlimit túllépésére, vizsganap bontásához

vizsga bontás dialógus ablak az új időpont kiválasztásához

1.8 VIZSGANAP RÉSZTVEŐINEK SZERKESZTÉSE
A „Vizsganap keresése” vagy a „Folyamatban” menüpont táblázatában egy vizsga sorára kattintva
lehet szerkeszteni egy adott vizsganap adatait.
1.8.1 VIZSGÁZÓK FELVÉTELE/MÓDOSÍTÁSA ADOTT VIZSGANAPHOZ
GDPR megfeleltetés szempontjából a vizsgázók rögzítése csak a név és a KTI azonosító megadásával
lehetséges. A jövőben a bejelentésekhez szükséges lesz érvényes VEÜ (Vasúti Egészségügyi
alkalmassági engedély) határozatszámra, de jelenleg a rendszer ezt még nem kéri.
KTI azonosítóval rendelkezni kell minden dolgozónak, aki már részt vett alap vagy időszakos képzésen
vagy vizsgán. (Aki nem vett részt, az nem is jelentkezhet vizsgára).
A „Felvesz” gomb megnyomására a résztvevők listájába kerül az új résztvevő a megadott alapján.
(Amennyiben helyesek a megadott adatok.)

1.8.2 RÉSZTVEVŐK LISTÁJA

Adott vizsganaphoz táblázatos formában megjelenítésre kerülnek a rögzített résztvevők, és további
résztvevők rögzíthetők név és KTI azonosítóval. A táblázatban egy résztevőt kiválasztva a felvett
vizsgái szerkeszthetők, vagy a résztvevő törölhető. A résztvevő törléséhez előbb a vizsgaeseményeit
kell kitörölni!

résztvevők

1.8.3 VEÜ HATÁROZAT SZÁM SZERKESZTÉSE
A táblázatban a VEÜ hat. szám oszlopban a szerkesztés ikonra kattintva módosítani, javítani lehet a
megadott határozat számot.

VEÜ határozat szám szerkesztése
1.8.1 VIZSGÁZÓ SZEMÉLY TÖRLÉSE (VIZSGAESEMÉNYEKKEL)
A táblázatban a művelet oszlopban a törlés (kuka) ikonra kattintva el lehet távolítani egy adott
résztvevőt a vizsgázók listájából. A résztvevőt a megerősítő panelen a “Töröl” gomb megnyomása
után töröljük a vizsgázók közül. A vizsgázó törlésekor az összes hozzá rögzített vizsgaeseményt is
eltávolítjuk.

vizsgázó (és vizsgaeseményei) törlése

1.8.2 VIZSGÁZÓ – VIZSGAESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE
Eddig a vizsgabejelentő tartalmazott egy több panelből álló összetett struktúrát a vizsgák
bejelentéséhez és a mostani alkalmazásban is ez alapján lehet vizsgaeseményeket rögzíteni a
résztvevőkhöz.
A vizsgabejelentés elején adjuk meg, a vizsganap típusát:


KTI azonosító megadásával és



alap vagy időszakos típus meghatározásával



ezek megadása után a “régi” bejelentéshez hasonló struktúrájú dialógus ablakból lehet választani
vizsgaeseményeket.

A résztvevők táblázatában a
(szem) ikonra kattintva a táblázat alatt közvetlenül megjelennek a
kiválasztott résztvevőhöz tartozó vizsgaesemények (zöld táblázat).
A vizsgaesemények alatt megjelenik az új vizsgaesemények rögzítésére szolgáló panel (kék tábla). Az
alapadatoknál megadott vizsga típus meghatározza a felvehető Vizsgatípusokat.
A „Vizsga témakör választása” gombra kattintva megjelenik egy dialógus ablak, amelyből egyesével
fel lehet venni az összes rögzíteni kívánt vizsgaeseményt.

vizsgázó, a rögzített vizsgaesemények listája és új esemény felvétele

vizsgaesemény kiválasztása

résztvevő vizsgaeseményei a rögzítés után

1.8.3 IDŐSZAKOS/ALAPKÉPZÉS PÓTVIZSGA ESEMÉNYEK IMPORTÁLÁSA
Ha valaki igazoltan hiányzott, akkor nem javító vizsgát kell tennie, hanem pótvizsgát.
Pótvizsga importálás szempontjából:




beszámításra kerülnek az utolsó „Igazolt hiányzás” állapotú vizsganapok
csak olyan „Igazolt hiányzás” vizsgák jelennek meg, amihez nincs újabb dátumú
megfelelt/nem megfelelt eredmény
kigyűjtéskor számít a vizsga típusa, vagyis:
o időszakos pótvizsgához -> időszakos típusú vizsgaeseményeket jelenítünk meg
o alap pótvizsgához -> alapvizsga típusú vizsgaeseményeket jelenítünk meg

A felületen a vizsgaesemények felvételekor megjelenik egy gomb, amivel az utolsó olyan
vizsgaeseményeket tudja beimportálni, ahol „Igazoltan nem jelent meg„ vizsgái voltak.

résztvevő vizsgaesemény felvételénél megjelenik a pótvizsga importálására szolgáló gomb

A gomb megnyomása után megjelennek az importálható vizsganapok, és a megfelelőt kiválasztva a
vizsgaeseményeket a résztvevőhöz beimportáljuk/bemásoljuk.

pótvizsga importáló dialógus

1.8.4 INFORMÁCIÓS PANEL
A kiválasztott résztvevőhöz a képernyő alján megjelenik egy információs panel, amely a vizsgák
rögzítéséhez és validálásához jelenthet segítséget, azáltal, hogy megjeleníti:



a résztvevő által elvégzett alapképzéseket
a letett sikeres vizsgákat

A bejelentő számára nem az összes vizsga jelenik meg, hanem a vizsga típusától függően kettéválik.
Ha a vizsga Társasági, akkor a Társasági típusú vizsgaeredmények, ha KAV-os, akkor a KAV-os
vizsgaeredmények jelennek meg.

A validálás megkönnyítése érdekében a 3 éven belüli sikeres vizsga zöld színnel, a 3-9 éven belüli
sikeres vizsga sárga színnel van jelölve.

a résztvevő által elvégzett alapképzések és sikeres vizsgák táblázata
A vizsgázónál lehetőség van a sikeres és a sikertelen vizsgaesemények megtekintésére is.
Alapértelmezés szerint a letett vizsgák táblázatban a vizsgázó összes vizsgaeseménye látható,
eredménytől függetlenül. A táblázat jobb szélső jelölőjéből a pipa kivételével csak a sikeres vizsgák
jelennek meg a felsorolásban.

sikertelen vizsgák megjelenítése

1.9 VIZSGANAP BEJELENTÉSE

A résztvevők és vizsgaesemények megadása után a vizsga bejelenthető a “Bejelentés” gomb
megnyomásával.

ábra: a „Bejelentés” gomb

A bejelentés gomb megnyomásakor:




megtörténik a vizsga bejelentése a rendszeren keresztül
e-mail-ben igazoló értesítést küld a rendszer a bejelentőnek és
ezután a vizsga adatai már nem szerkeszthetőek

sikeres bejelentés

1.10 VIZSGANAP FELDOLGOZÁSA
A bejelentés után visszaigazoló e-mailt kap a bejelentő.
KAV-os vizsgabejelentés esetén, a KAV-os koordinátornál jelentkezik feladat. Társasági
vizsgabejelentés esetén a Módszertani Központ rendszerében kerül rögzítésre a bejelentés.
Az e-mail-ben megadott számon a „Kereső” menüpontban meg lehet keresni a kérdéses vizsgát.

visszaigazoló e-mail
1.11 ALAPVIZSGA BEJELENTÉ S – VIZSGA RÉSZTVEVŐK AUTOMATIKUS MEGADÁSÁVAL
Alapvizsga esetében lehetőség van a vizsganap résztvevőinek rögzítésének egyszerűsítésére. Mivel az
alapvizsga Alapképzéshez kötött és a képzéshez kötelező megadni a résztvevőket és az alapképzés
meghatározza a vizsgát, amelyet tenni lehet az elvégzés után.
Így amikor a Vizsga típusa „Alapképzés” a résztvevők manuális rögzítése helyett, lehetőség van egy
bejelentett alapképzést választva onnan átvenni a résztvevőket és vizsga eseményt automatikusan
hozzárendelni.
A „Résztvevők rögzítése” panel-en az „Importálás” gombra kattintva megjelenő ablakban ki kell
választani a bejelentett alapképzést, ahonnan a résztvevőket át kívánjuk venni.

Importálás gomb alapképzéshez

dialógus ablak a rögzített alapképzésekhez a résztvevők importálásához.

A kiválasztott vizsganap alapján létrejönnek a résztvevők és a hozzájuk tartozó vizsgaesemény.

dialógus ablak a rögzített alapképzésekhez a résztvevők importálásához.

1.12 VIZSGANAP RÉSZTVEVŐ ADATOK MÓDOSÍTÁSA BEJELENTÉS UTÁN

A „Folyamatban” menüpontban megjelennek a bejelentett vizsganapok is. Bejelentés után az
alapadatokat már nem lehet megváltoztatni, de:




résztvevőt és vizsgaeseményt a vizsga előtt (meghatározott ideig) el lehet távolítani a
vizsganapból. Ez csak Társasági vizsga esetén lehetséges, KAV-os vizsgát nem lehet a
bejelentés után ilyen módon megváltoztatni!
meg lehet tekinteni, hogy milyen módosítások történtek a bejelentés óta

bejelentett vizsga – nem szerkeszthető nézete

Társasági vizsga bejelentés után a felület oly módon nyílik meg, hogy ilyenkor már nem
szerkeszthetők a vizsga alapadatai, viszont a „Vizsga módosítása” gombra kattintva megjelenik a
Vizsganap szerkesztő nézete, ahol a résztvevők és vizsgaeseményeik még törölhetők. Egyéb adatot
bejelentés után már nem lehet változtatni.

bejelentett vizsganap esetén résztvevő és/vagy vizsgaesemény eltávolítható

1.13 VIZSGANAP VÁLTOZÁS NAPLÓ MEGTEKINTÉSE

Bejelentés után a vizsganap nem szerkeszthető.
A vizsganap feldolgozása során előfordulhatnak változások, például:






alapadatok megváltoztatása
résztvevő hozzáadása
résztvevő törlése
vizsgaesemény hozzáadása
vizsgaesemény törlése

Azért, hogy a változások – ha történtek – egyértelműek legyenek, lehetőség van a változás naplót
megtekinteni. Ehhez a „Vizsganap keresése” menüpontban meg kell nyitni a kérdéses vizsganapot.
Az esetlegesen előforduló változások nyomon követésére használható a „Változás napló
megjelenítése” gomb. A változás napló úgy működik, hogy megnézzük, hogy az eredeti „beküldött”
bejelentés és a „hivatalos” aktuális IVNYR rendszerben található vizsganap adatok között, milyen
különbségek vannak. A talált különbségek megjelenítésre kerülnek.

A gomb megnyomása után a képernyő alján megjelenik a változás napló:

változás napló

1.14 VIZSGANAP AZONOSÍTÓ ÉS ONLINE ID MEGJELENÍTÉSE
Amikor a vizsgabejelentő vizsganapot hoz létre és megnyomja a „Mentés” gombot, akkor kap a
vizsganap egy azonosítót, ez lesz az ONLINE ID. Ez még nem a vizsganap végleges azonosítója, ez egy,
a vizsgabejelentők számára elérhető változat.
Amikor a vizsgabejelentés megtörténik, akkor a bejelentett vizsganap kap egy új azonosítót, ez lesz a
VIZSGANAP AZONOSÍTÓ.
Mivel van egy bejelentés előtti (Online Id) és bejelentés utáni (Vizsga Id), így a félreértések elkerülése
végett a felületeken mindegyiket megjelenítjük.

ábra: vizsganap adatlapon VizsgaId és OnlineId megjelenítése

vizsganap keresőben VizsgaId és OnlineId megjelenítése

1.15 VIZSGANAP RIPORT
A saját rögzített vizsgákról adatlap/riportnyomtatás készítése. A szűrő paraméterek alapján generált
riport pdf formátumú, ezért nyomtatható és le is tölthető.

pdf riport a rögzített vizsgához.

1.16 „KERESŐ” MENÜPONT - VIZSGAEREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE, VIZSGANAPOK
KERESÉSE

1.16.1 VIZSGANAP KERESÉS, SZŰRÉS
Lehetőség van szűrni, keresni az összes vizsganap között. Ehhez a „Kereső” menüpontban a felületen
megjelenítésre kerülnek az alábbi kereső/szűrő mezők:


vizsganap azonosító



dátumtól



dátumig



állapot

A kiválasztott vizsgára kattintva megjelenik a vizsganap adatlapja.

vizsgák keresése, és a találat lista táblázata

1.16.2 VIZSGAEREDMÉNYEK MEGTEKINTÉSE
Az eredmény rögzítése után a vizsganapnál megjelennek az eredmények is:

a rögzített eredmények is megjelennek a vizsga adatlapján.

