Alapelvek
egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen történő (online)
nyelvvizsgáztatás esetén
A 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 16. § (3) alapján a rendkívüli veszélyhelyzetben online
nyelvvizsgáztatás lehetőségével kiegészített akkreditáció 2020. augusztus 31-én lejárt.
A 403/2020. (VIII.17) Kr. 6. § cb) szerint online nyelvvizsgáztatásra kérelmet csak akkreditált
számítógépes vizsgarendszerrel rendelkező vizsgaközpont nyújthat be: „A nyelvvizsga lehet
formátuma szerint számítógépes, amely lebonyolítható akkreditált vizsgahely akkreditált
vizsgahelyszínén vagy egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen (a továbbiakban: egyedi
vizsgahelyszín)”. 403/2020. (VIII.17) Kr. 9. § (4) „A vizsgaközpont nyelvvizsgát egyedi
vizsgahelyszínen is szervezhet, amennyiben rendelkezik erre vonatkozó akkreditációval.”, és
működésében minden a 137/2008. (V.16.) Kormányrendeletben foglalt jogszabályi, valamint
a 2020. január 01-től hatályos Akkreditációs Kézikönyvben foglalt akkreditált vizsgaközpont
és vizsgarendszer(ek) működési feltételeire vonatkozó előírásnak megfelel. Számítógépes
nyelvvizsgarendszerrel nem rendelkező vizsgaközpont egyidejűleg benyújthat számítógépes
vizsgaformátummal történő kiegészítésre (AK IV.F) és egyedi vizsgahelyszínen (online)
történő nyelvvizsgáztatásra irányuló kérelmet.
A 2020. január 01-től hatályos Akkreditációs Kézikönyvben foglalt akkreditált vizsgaközpont
és vizsgarendszer(ek) működési feltételeire vonatkozó előírások és a II.A.7. - Alapelvek
számítógépes vizsgáztatás esetén - kiegészítése:
Egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen történő (online) nyelvvizsgáztatás esetén a
vizsgaközpont:
a. folyamatosan frissülő tájékoztató felületein a vizsgázókat a jogszabályokhoz hűen és az
előírásokhoz illeszkedő módon megfelelő részletességgel és pontossággal tájékoztatja az
online nyelvvizsgák szabályairól és feltételrendszeréről;
b. felel a számítógépes vizsgaformátumú vizsgarendszer működéséért, annak hozzáférési
jogosultságaiért és az informatikai rendszer teljes biztonságáért;
c. pontosan meghatározza az online nyelvvizsgáztatásban részt vevő munkatársak –
informatikusok, támogató felelősök és felügyelők – feladatkörét és felelősségét, kidolgozza
a feladatokra történő képzés és azok ellátásának protokollját;
d. kidolgozza az online nyelvvizsga közben fellépő vis maior esetekre vonatkozó eljárási
rendjét és a vizsga folyamatában történő támogatási folyamatok részletes protokollját;
e. Vizsgaszabályzatában és Belső Működési Rendjében mindkét, a vizsgázó által használt
eszköz vonatkozásában rögzíti az internetkapcsolat különböző időintervallumú
megszakadása esetén követendő részletes eljárásrendet; amennyiben az online kapcsolat
nem állítható helyre, köteles új vizsgalehetőséget biztosítani;
f. Vizsgaszabályzatában rögzíti a vizsga közbeni szünetek és a vizsgahelyszín-elhagyás
szabályait (mikor és mennyi időre történhet), Belső Működési Rendjében pedig azt, hogy
hogyan gondoskodik a vizsgabiztonságról ezekben az esetekben.
A vizsgaközpont minden vizsgaesemény előtt:
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g. webkamera-kép és legalább egy fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány
összehasonlításával ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát;
h. meggyőződik arról, hogy a vizsgázó által bemutatott környezet – az egyedi vizsgahelyszín
– megfelel a követelményeknek, és a vizsgázó eszközei az előírásoknak megfelelően
működnek.
A vizsgaközpont minden vizsgaesemény közben
i. ellenőrzi, hogy a vizsgahelyszínen a vizsgázón kívül más nem tartózkodik, és a vizsgázó
nem vesz igénybe meg nem engedett segédeszközöket és külső segítséget lehetővé tevő
megoldásokat: pl.: virtuális gép, távvezérlés; megakadályozza más alkalmazások és felugró
ablakok megnyitásának lehetőségét.
j. a vizsga teljes ideje alatt folyamatos online kapcsolatot tart fenn az egyedi
vizsgahelyszínnel a vizsgafelügyelet folyamatában alkalmazott eszközökön, és legalább
egy kiegészítő csatornán keresztül ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosít;
k. a vizsgabiztonság megvalósulásának bizonyítására a vizsga teljes időtartama alatt legalább
kettő, hangrögzítést is magában foglaló minimum 1 FPS és teljes felbontású videofelvételt
készít: a frontkamerás felvételen folyamatosan ellenőrizhető a vizsgázó elhelyezkedése
teljes képen a válltól a fejtetőig, valamint a vizsgázó szemmozgása és magatartása, egy
másik szögből készített videofelvételen a vizsga közben jól látható a vizsgázó teljes
testtartása, munkaasztala és képernyője;
l. 15 vizsgázónként minimum egy, a feladatra kiképzett munkatársa a vizsga valós ideje alatt
folyamatosan legalább az egyik kameraképen felügyeli a vizsgázók vizsga alatti
tevékenységét;
m. biztosítja, hogy a vizsgázó a vizsgafeladatokról és megoldásokról sem kézzel, sem
elektronikus úton nem készít másolatot, továbbá a beszédértés mérésére szolgáló hangzó
szöveget és a beszédkészség vizsgát sem rögzíti.
A vizsgaközpont minden vizsgaesemény után
n. a k. pontban foglaltak szerint rögzített összes felvételt legalább 90 napig tárolja, a szóban
teljesített vizsgáról készült hangfelvételt 3 évig megőrzi;
o. minden tekintetben betartja a vonatkozó Kormányrendeletben foglalt az értékelés
folyamatával, az eredményközléssel, a megtekintés, a fellebbezés, a felülvizsgálat és a
vizsgabizonyítvány kiállításának körülményeivel kapcsolatos jogszabályokat.
Egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen történő (online) nyelvvizsgáztatáshoz
kapcsolódó új vagy kiegészítésre kerülő fogalmak magyarázata:
dokumentum: minden olyan információhordozó, amely az adatokat rögzítve tartalmazza; így
megőrizhető és szükség esetén visszakereshető. Kéziratos dokumentum minden valóban kézzel
írott írásmű, továbbá azok a géppel írt dokumentumok is, amelyek nem kerültek sem kiadásra,
sem terjesztésre. Nyomtatott dokumentumnak számít a nagyobb nyilvánosságnak szánt,
legtöbbször kereskedelemben is kapható könyv, folyóirat és újság. A képi dokumentumok
információs értékét a kép hordozza és önmagukban egy egységként kezelhetők; lehetnek egyediek
és sokszorosítottak. Az audiovizuális (képi-hangzó) dokumentum hangfelvételt vagy
mozgóképanyagot tartalmaz, tároló eszköztől függetlenül. Az elektronikus dokumentum az
információt – megjelenési formájától függetlenül – digitálisan tárolja.
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egyedi vizsgahelyszín: számítógépes formátumú nyelvvizsga egyedileg nem akkreditált
vizsgahelyszíne, a REX-ben virtuális teremként rögzített helyszín, ahol a vizsgázó az online
nyelvvizsga vizsgaeseményei alatt tartózkodik.
számítógépes (elektronikus) vizsgaformátum: olyan nyelvvizsga, amelynek során a vizsgázó
számára az előre összeállított feladatsor számítógépes vagy azzal egyenértékűen működő
elektronikus felületen jelenik meg, és a vizsgázó ugyanazon a felületen készíti el, rögzíti és
nyújtja be megoldásait. Számítógépes formátumú vizsgát a vizsgázó akkreditált
nyelvvizsgahelyen számítógépen, vagy online módon, egyedileg nem akkreditált
vizsgahelyszínen, a REX-en rögzített, a vizsgaközponthoz rendelt virtuális teremben tehet.
vizsgaalkalom: egy vizsgaidőszakon belül azonos időpontban megrendezett azonos szintű,
nyelvi, fajtájú és formátumú írásbeli részvizsga, beszédértés vizsgarész vagy szóban teljesített
vizsgarész.
vizsgaesemény: a vizsgaközpont vagy egy adott vizsgahely akkreditált vizsgatermében, vagy
egyedi vizsgahelyszínen adott vizsgaidőpontban és időtartamban, előre beosztott számú
vizsgázóval és vizsgáztatóval zajló írásbeli részvizsga, beszédértés vizsgarész vagy szóban
teljesített vizsgarész, melyre a vizsgázók jelentkeztek.
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