
VIZSGA HIRDETMÉNY 
Digitáis technika (vimiaa02) 

Digitális technika vizsgák feltételei, lebonyolítása 

A vizsgázás feltételei 

• Csak az vizsgázhat, aki a vizsga időpontja előtt aláírást szerzett és 
teljesíti az alábbi plusz feltételeket: 
o A vizsgára jelentkezett a NEPTUN-on. 
o A vizsga elkezdése előtt kitöltötte, aláírta a Vizsga nyilatkozatot 

és azt feltöltötte a HF portálra a Vizsga nyilatkozathoz, pdf 
formátumban, a vizsga kezdetéig. A HF portál a vizsga 
kezdetének időpontjáig (vizsga napja 8ó00) engedi a nyilatkozat 
feltöltését. Ennek megkerülése semmiképpen nem lehetséges 
(a nyilatkozatot mail-ben megküldve sem).  
A Vizsga nyilatkozat a tárgy honlapjáról tölthető le (Vizsga 
információk fül alatt található, a vizsga időpontja előtti naptól). 
Ez egy word docx formátumú file. Szövegszerkesztővel kell 
kitölteni, az aláírás fényképét bele kell illeszteni a kért helyre és 
el kell menteni pdf formátumban. A Vizsga nyilatkozat a HF 
portálra a vizsga előtti nap délután 18ó-tól feltölthető. 
Javasoljuk a mihamarabbi feltöltését, mert a HF portál a vizsga 
napján valószínűleg túlterhelt lesz és ilyenkor a feltöltés esetleg 
csak többszöri próbálkozásra sikerül vagy nem sikerül időben. A 
feltöltéskor meg kell várni a portál visszajelzését a feltöltés 
sikerességéről. 

A fenti feltételek be nem tartása esetén a következők érvényesek: 

• A Vizsga nyilatkozat feltöltése nélkül a vizsga érvénytelen. 
(Egyenértékű azzal, mintha nem jelent volna meg.) 

• Ha a vizsgába olyan kezd bele, akinek arra nincs joga, mert nem 
jelentkezett a NEPTUN-ban (elvileg ezt megakadályozza a Moodle), 
automatikusan úgy kezeljük, mintha jelentkezett volna, de büntető 
pontozással pontozzuk (0.8-os szorzó).  

  



A vizsgák formája: írásbeli számonkérés 

Lebonyolításuk: távolléti formában Moodle használatával 
Kezdés a vizsga napján: 8ó00, időtartam 100perc (a speciális kezelésről 
igazolással rendelkezőknek, az igazolásban levő időtartammal több) 

Egy-egy vizsga 3 részből áll (Vi I., Vi II., Vi IMSC, i:1,2,3), minden rész 
időkorlátos (átfedéses időkorlátokkal), egyszeri próbálkozást enged, 
visszalépés nem lehetséges:  
Vi I. ellenőrző kérdések, kis feladatok a teljes anyagból 
Vi II. Nagy feladatok (Verilog feladatok is lehetnek minden részénél, FSM, 
adatstruktúra, funkcionális elemek, vezérlő, vezérlő gráf, HLSM, MiniRISC 
periféria illesztés, assembly program írás) 
Vi I. és Vi II. összpontszáma: 75 pont 
A vizsgán elérendő minimum pont: 30 pont (40%) 
Ennek elérése nélkül a vizsga elégtelen (minden egyéb szerzett ponttól 
függetlenül). 

A vizsga harmadik része az IMSC feladatok. 
Az IMSC feladatok nem számítanak bele a vizsga pontszámba és a vizsga 
jegybe. Azokkal csak IMSC pont szerezhető. 
Vi IMSC  (2 feladat, 2x5p) 

A jegy megállapítása: 
A félévközi munkával szerzett pont (Pf) 1/4-e: Ph = Pf/4 (felfele kerekítve, 
max: 26p) 
A vizsga dolgozat összpontszáma (Vi I. pont + Vi II. pont): Pv 
Összpontszám: Pv+Ph  

• 40-nél kisebb: elégtelen (1) 
• 40 - 54: elégséges (2) 
• 55 - 69: közepes (3) 
• 70 - 84: jó (4) 
• 85 ponttól: jeles (5) 

A vizsga előtti napon 1 órás konzultációt tartunk Teams-en pontos 
időpontja legkésőbb aznap délelőtt derül ki. 

  



A vizsga napján reklamációs lehetőséget biztosítunk. Aki úgy gondolja, 
hogy több pontot kellett volna kapnia, az a vizsga napján 13ó-ig 
jelentkezhet a következő linken, a neve beírásával: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KHiKStxbbMCjnzqMFopZfoeP1
_vMQ3XsHoXSuGao7_I/edit#gid=0 

A vizsgák pontozása automatikus. Sokan teszteljük, hogy hibátlan legyen. 
(Pont módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha az automata javítás 
hibás.) Tehát kicsi az esélye, hogy akár 1 ponttal is többet tudunk adni. A 
megtekintés, Teams-en keresztül, szóban fog történni. A pontos időpont 
aznap derül ki. 
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