A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

TIT - iXam

Vizsgaközpontjának

VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ

VIZSGASZABÁLYZATA

Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a 101/2020 (IV.10.) Kormányrendelet alapján.

Érvényes 2020. április 21.-től a Veszélyhelyzet hivatalos visszavonását követő 30 napig!
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Az TIT-iXam vizsgarendszer tulajdonosa a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
(1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.).
Az intézmény által működtetett Vizsgaközpont feladata az akkreditációs elvárásoknak megfelelő
vizsgaanyag előállítása, annak tárolása, kezelése, a vizsgák megszervezése, a vizsgázók tájékoztatása,
informálása, szakmai felügyelete, a Vizsgaszabályzat betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, a
vizsgáztatók felkészítése, képzése, továbbképzése, a vizsgabizottságok kijelölése, a vizsgázáshoz
szükséges infrastruktúra kiépítése és annak koordinálása, karbantartása.
A Vizsgaszabályzat (továbbiakban Szabályzat) a 137/2008 (V.16.) sz. Kormányrendelet (továbbiakban
Rendelet), a 101/2020 (IV.10.) Kormányrendelet és az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ Akkreditációs Kézikönyve (továbbiakban AK) szabályozásának megfelelően
került kidolgozásra.
Jelen szabályozás Magyarországon kiterjed az iXam angol és német államilag elismert általános nyelvi
B2 és C1 szintű vizsgájára, a vizsgázókra, és a vizsgáztatókra.
A Vizsgaközpont a Szabályzatot hozzáférhetővé teszi a www.ixam.hu honlapon (továbbiakban honlap).
A Vizsgaközpont a vizsgával kapcsolatos eljárási és technikai kérdéseket a Szabályzat I. számú
mellékletében szabályozza. A vizsgadíjakat, az eljárási és pótdíjakat a Szabályzat II. számú melléklet I.
függeléke foglalja magába.
1.§ A vizsgák típusa, felépítése, a kitöltés módja
Az iXam Magyarországon államilag elismert nyelvvizsgákat szervez. A vizsgázó felelőssége, hogy a
vizsga típusáról, tartalmáról, feltételeiről tájékozódjon.
A vizsgákról csak a vizsga szintjével azonos kimenet lehetséges, azaz B2 (középfok) szintű vizsgáról
csak B2 szintű, C1 (felsőfok) szintű vizsgáról csak C1 szintű bizonyítvány szerezhető.
Az iXam nyelvvizsgái négy készséget és B2-C1 szinteken plusz nyelvhasználatot is mérnek:
 Szövegalkotási készség = Produktív és interaktív
 ĺrott szövegértés = Olvasott szövegértés; receptív
 Beszédértés = Hallott szövegértés; receptív
 Beszédkészség = Szóbeli kommunikáció; interaktív és produktív
 Nyelvhasználat (B2 és C1 szinteken)
A 137/2008 Kormányrendelet értelmében a vizsgázónak lehetősége van komplex vagy részvizsga
tételére. Ez a lehetőség ennél a vizsgarendszernél is fennáll. A vizsgázók jelentkezhetnek külön írásbeli,
szóbeli, vagy komplex vizsgára. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgát tesz, a komplex vizsga
sikeresnek minősül, ha a megszerzett pontok száma meghaladja a megszerezhető pontok legalább 60%át, legalább egyik részvizsgája sikeres, és minden készség esetén elérte a 40%-os küszöbértéket. Az
eredménytől függően kiadható komplex, írásbeli, vagy szóbeli vizsgabizonyítvány.
Más szavakkal az egymást részvizsgára kiegészítő készségeknél a minimumértéken túl az összesített
eredmény az előírt 60%-ot is eléri vagy meghaladja, megállapítjuk, hogy sikeres az adott részvizsga
(szóbeli vagy írásbeli). A sikeres komplex vizsgához elegendő egy sikeres részvizsga, a másik
részvizsga készségeinek legalább 40%-os teljesítése és a teljes vizsgán a 60%-os vagy azt meghaladó
teljesítmény.
Az írásbeli részvizsga során mérjük a vizsgázó íráskészségét, nyelvhelyességét, illetve olvasott
szövegértés készségét.
A szóbeli vizsgán mérjük a vizsgázó beszédértését, illetve a beszédkészségét.
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Az államilag elismert iXam nyelvvizsgák beszédkészség vizsgarészéről a 137/2008. (V.16) Korm.
rendelet 4. § (1a) pontja alapján a vizsgázó beleegyezése esetén hangfelvétel készül. Az online vizsga
során a teljes vizsga rögzítésre kerül, itt a vizsgázónak nincs lehetősége nem beleegyezni a hangfelvétel
készítésébe.
A Veszélyhelyzet teljes időtartama alatt vizsgát kizárólag online úton szervez a Vizsgaközpont, ebben
az időszakban nincs mód papír alapú vizsgaesemények szervezésére.
A vizsgázók az iXam nyelvvizsgák feladatait egy elektronikus felületen dolgozzák ki, a kérdéseket
válaszolják meg. A vizsga értékelése elektronikus felületen, előre megadott megoldó kulcs alapján,
automatikusan történik. A levélfeladat és beszédkészség értékelését az erre kiképzett szakemberek
végzik. Az értékeléseket a Vizsgaközpont munkatársai rögzítik az elektronikus felületen. A bevitt
adatokat minden esetben egy másik személy is ellenőrzi, és mindketten szignójukkal látják el az értékelő
lapokat.
A szemi-objektív feladatoknál (hallott szövegértés 1. rész, illetve nyelvhasználat) egy legalább két
tagból álló bizottság az összes megadott válasz közül dönti el, hogy bármely- a megoldó kulcsban nem
szereplő válasz elfogadható-e teljes pontszámmal, fél pontszámmal, és bekerüljön-e a megoldó kulcs
közé vagy nem. Ezt követően a rendszer újraértékeli az összes választ, így alakul ki a végső pontszám
az említett két feladat esetén.
2.§ Vizsgaidőpontok
Vizsgát szervezni a Vizsgaközpont által, az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központjának (továbbiakban, OH-NYAK) bejelentett, a honlapon megjelentetett időpontokban lehet.
Vizsgát a vizsgázók más időpontban nem teljesíthetnek. A tervezett vizsgaidőpontok utólagos
módosítására a Vizsgaközpont jogosult az OH-NYAK-al történt egyeztetést követően, legkésőbb a
vizsga jelentkezési határidöjéig.
Az írásbeli és szóbeli részvizsgákra az adott vizsgaidőszakon belül, de külön napon kerül sor. A
Vizsgaközpont minden évben legalább egyszer biztosítja a szombaton kívüli egyéb napon történő
vizsgázás lehetőségét.

3.§ Vizsgajelentkezés
A vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését (továbbiakban jelentkezés vagy vizsgajelentkezés) a
honlapon nyilvánosságra hozott vizsgaidőpontokra adhatja be, a megszabott jelentkezési határidőig.
Jelentkezni csak online lehet, amely a honlapon „Vizsgajelentkezés” menüpontja alatt érhető el. Egyben
tudomásul veszi és elfogadja az adatkezelési szabályzatot.
Az érvényes jelentkezés együttes feltétele a jelentkezési határidőig:
A Veszélyhelyzet időtartama alatt kizárólag on-line jelentkezést fogad el a Vizsgaközpont, hiszen a
személyes ügyfélszolgálatot nem tudja biztositani.
On-line jelentkezés:
- a formailag megfelelő jelentkezés (regisztráció) a honlapon,
- beleértve az érvényes személyazonosító okmánya fénymásolatának csatolása és
- a vizsgadíj beazonosítható befizetése a megadott számlaszámra.
A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a jelentkező által tévesen megválasztott vizsgaidőpontért,
helyért, szintért, stb.
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A) A vizsgajelentkezés módja:
A vizsgajelentkezés leadásának technikai módját a Vizsgaközpont a honlapon keresztül (online)
biztosítja. A vizsgadíj térítésének módját a Vizsgaközpont központilag szabályozza.
Ez alapján a vizsgázók a következő módokon tudják a vizsga díját fizetni:
-

on-line vásárlással
banki átutalással

A vizsgadíjat minden esetben a Vizsgaközpont bankszálájára kell befizetni (Bankszámlaszám:
OTP

11708001-20522234-0000000,

IBAN:

HU07117080012052223400000000,

SWIFT:

OTPVHUHB). A jelentkezések akkor minősülnek érvényesnek, ha a jelentkezés és a hozzá tartozó
befizetés is megérkezik a Vizsgaközpontba.
A honlapon keresztül történő (online) jelentkezés úgynevezett nem aktív jelentkezés, amelynek
érvényesítése csak a vizsgadíj befizetését követően történik meg. Az érvényesítést a Vizsgaközpont
végzi. Érvényesítés hiányában a vizsgázó nem vizsgázhat. Az érvényesítést a Vizsgaközpont a
jelentkezési határidőt követően visszautasíthatja.

B) Számla kiállítása vizsgázók, vagy kötelezettségvállalók részére
A vizsgadíjakról a számlát a Vizsgaközpont állítja ki. A számlát a vizsgázók a bizonyítványokkal együtt
kapják meg.
A vizsgázó kérheti a számlát saját nevére, vagy cég, intézmény, oktatási intézmény nevére.
A vizsgadíjak részletekben történő fizetésére nincs lehetőség.
Amennyiben egy vizsgázónak vagy kötelezettségvállalónak a vizsgát megelőzően szüksége van a
számlára, úgy értesítenie kell erről a Vizsgaközpontot.
2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga nyelvvizsgadíjához, térítésköteles emelt szintű
idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához
támogatás igénylésére. (A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell
előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím:
Budapest, 1820)

C) A vizsgázó értesítése a jelentkezésről
Az érvényes jelentkezésről a jelentkező e-mailben kap visszajelzést a Vizsgaközpont részéről. A
Vizsgaközpont értesít minden vizsgázót a jelentkezési határidőt követően egy héten belül a regisztráció
tényéről, a vizsga előtt legfeljebb tíz nappal az írásbeli a szóbeli tervezett időpontjáról.
Amennyiben az érvényes vizsgajelentkezést követően a jelentkező nem kap értesítést, úgy köteles
megkeresni a Vizsgaközpontot és tájékozódni ennek okáról. A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget
az olyan esetekért, amikor a vizsgázó elmulasztja a fenti megkeresést és emiatt nem tud részt venni a
vizsgán.
A Vizsgaközpont nem vállal felelősséget a vizsgaértesítés jelentkezőhöz történő eljutásáért, amennyiben
az elküldés megfelelően megtörtént.
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Az on-line regisztrációt követően a vizsgázó értesítést kap a regisztráció tényéről, de az érvényes
jelentkezésnek feltétele a vizsgadíj megfelelő befizetése.

4.§ Vizsgahalasztás
A vizsgázónak, eljárási díj befizetésével, a vizsga napja előtt a Vizsganaptárban jelzett időpontig
(továbbiakban halasztási időpont) lehetősége van a vizsgáját elhalasztani valamelyik az iXam által
nyilvánosan, a honlapon meghirdetett későbbi vizsgaidőpontra. A vizsgára ilyenkor még egyszer nem
kell jelentkezni. A vizsgaidőpont megjelölése nélküli halasztások esetében a vizsgázó e-mailben kell,
hogy jelezze a vizsgázási szándékát a kiválasztott vizsgaidőpont jelentkezési határidejéig.
A halasztott vizsgának legkésőbb 12 hónapon belül meg kell valósulnia. Ezt követően a vizsgázó a
vissza nem igényelt vizsgadíjjal kapcsolatban igénnyel nem élhet.
A halasztási időpontot követően vizsgahalasztásra csak a Vizsgaközpont vezetőjének egyedi döntése
alapján, elsősorban egészségügyi okból van lehetőség. A kérelem mellé ilyenkor csatolni kell az orvosi
igazolást vagy egyéb dokumentumot.
A vizsgajelentkezési időpontot követő halasztás minden esetben díjköteles. Az esetleges
díjkedvezményről a Vizsgaközpont vezetője a halasztási engedély megadásakor dönt. A
vizsgahalasztást a megfelelő űrlapon kell kérni.
Halasztási kérelmet a halasztott vizsga napjától számított 1 héten belül lehet benyújtani!

5.§ Vizsgadíj és díjvisszatérítés
A vizsgadíjak mértékét a Vizsgaközpont állapítja meg és a honlapján nyilvánosságra hozza. A vizsgázó
minden vizsgajelentkezés esetén a Szabályzat I. függelékében meghatározott vizsgadíjat fizeti. Ettől
eltérni a Vizsgaközpont vezetőjének döntésével, egyedileg lehet.
Az egyes, még igénybe nem vett vizsgák jelentkezési határidejéig a vizsgázónak joga van a teljes
vizsgadíj visszatérítésére.
Minden más esetben a TIT-iXam eljárási díj levonásával téríti vissza az összeget. A TIT-iXam
vizsgadíjai és eljárási díjai ennek a Szabályzatnak az I. függelékét képezik.
Visszafizetési kérelmet az igénybe nem vett vizsga napjától számított 1 héten belül lehet benyújtani!

6.§ A nyelvvizsga lebonyolítása
A nyelvvizsga eseményre az előre meghirdetett napon és a vizsgázó számára e-mailben elküldött
időpontban kerül sor.
Az online vizsgákon résztvevőket kérjük, hogy a vizsgán használandó eszközöket a vizsgát megelőző
4-5 napon legyenek szívesek kipróbálni, meggyőződni arról, hogy a webkamera, a mikrofon és a
hangszóró nincs letiltva/lehalkítva és megfelelően működik (lásd: a mikrofon nem recseg, a hangszóró
alkalmas a beszédértés feladatainak érthető lejátszására). Amennyiben valamelyik eszköz nem, vagy
nem megfelelően működik, legyenek szívesek a vizsga napjáig megfelelő eszközöket biztositani
(beszerezni, vagy kölcsönkérni) A vizsgázó a saját maga által választott és a vizsga során használt
készülékeinek nem megfelelő működése miatt a Vizsgaközponttal szemben nem léphet fel követeléssel,
panasszal.
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A vizsga során a vizsgázó a számitógépén a Vizsgaközpont által meghatározott felületeken kívül mást
nem nyithat meg. Amennyiben mégis megnyit más programokat, vagy felületeket, úgy a vizsgáról
kizárásra kerül.
A vizsga napján kérjük az értesítőben kiküldött vizsgaidőpont előtt 15 perccel legyenek szívesek a kapott
kódokkal bejelentkezni. Kérjük továbbá az érvényes, fényképes igazolványaikat előkészíteni és vizsgára
készen várni a további utasításokat.
A vizsga teljes időtartamáról felvétel készül, azt a Vizsgaközpont tárolja, valamint az esetleges
felülvizsgálati eljárások során több szakértő megnézheti. Kérjük a vizsgázókat, hogy ennek megfelelően
válasszanak öltözéket is az on-line vizsgához.
Amennyiben a vizsgázó szeretné, a vizsga alatt étel és ital lehet a számítógépe mellett, azonban ezen
kívül, semmi más nem lehet az asztalon. A távfelügyelő felszólítására meg kell mutatnia a kamera
segítségével az asztalt.
A vizsgázó az előre meghirdetett vizsgaidőpontban és a Vizsgaközpont értesítőjében megadott felületen
bejelentkezik az adatai, illetve a Vizsgaközponttól kapott adatok segítségével. Webkamerakép és
fényképes személyazonosításra alkalmas igazolvány ellenőrzését követően a vizsgázó elkezdheti
vizsgáját. A vizsgázó a vizsga során a készségek adott sorrendjében, de az egyes készségeken belül levő
feladatokat szabadon választott sorrendben oldja meg. Az időtartamok készségenként adottak, a
vizsgázó felelőssége, hogy úgy ossza be az idejét, hogy jusson ideje minden feladat megoldására.
Az online vizsga méri az időt, és egy vizsgarész lezárása után már nem lehet visszalépni, csak tovább a
következő részre.
A vizsga ideje alatt egy felügyelő végig kapcsolatban áll a vizsgázóval. Látja őt a kamerán keresztül, és
amennyiben a vizsgázónak szüksége van segítségre a technikai lebonyolításban, akkor a mikrofonján
keresztül kapcsolatba tud lépni vele. A felügyelő és a vizsgázó közötti beszélgetés rögzítésre kerül.
A vizsgázó szünetet csak egy készség lezárását követően tarthat, mielőtt elindítaná a következő készség
feladatait. Ezt kérjük a mikrofonja segítségével a felügyelőnek jelezni. A szünet alatt a vizsgázó ideje
nem kerül leállításra. A vizsgázó saját idejéből tarthat rövid technikai szünetet, minden új rész elején
kérhet szünetet, amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges. A vizsgázó visszatérését követően a
felügyelő elindítja a vizsgát, és a vizsgázó folytathatja a vizsgát a következő készség feladataival. A
rövid technikai szünet 5 percig tarthat. Az a vizsgázó, aki nem folytatja a vizsgát 10 perc elteltével,
kizárásra kerül a nyelvvizsgából.
Az írásbeli vizsgán csak a központilag telepített szótárt használhatja, más segédeszközt nem használhat.
A beszédértés vizsgarészen szótár nem használható.
Az online vizsgán nincs külön szünet az írásbeli és szóbeli között. A vizsgázó maga osztja be idejét,
saját tempójának megfelelően halad. A nyelvhasználat feladat után ismét azonosítják a vizsgázót és
utána kezdheti el a beszédértés készséget.
A beszédértés vizsgarésznél sem használható segédeszköz. A monitoron megjelenik mindhárom
vizsgarészhez egy-egy üres felület, ahová jegyzeteket készíthet a vizsgázó. Ez a felület a vizsga végével
törlődik, onnan lementeni, lemásolni semmit nem lehet. A vizsga értékelésébe nem számít bele, hogy
ezekre a felületekre mit jegyzetelt a vizsgázó. Ezen a vizsgarészen szótár nem használható. A vizsgázó,
miután mindhárom részfeladatot megoldotta, zárja le a gépen a vizsgáját. A vizsgakódja ezzel érvényét
veszti, azzal már nem tud visszalépni a rendszerbe, nem fér hozzá feladataihoz.

6

A beszédkészség vizsgára másik napon kerül sor. A vizsgázó a kapott kóddal csatlakozik egy adott
eseményhez, amit a Microsoft Teams rendszeren keresztül hozunk létre az adott vizsgához.
Webkamerakép és fényképes személyazonosításra alkalmas igazolvány ellenőrzését követően a
távfelügyelő megosztja a vizsgázóval azt a feladatot, amire 10 perces felkészülési ideje van. Egy üres
lapon jegyzetelhet a vizsgázó, amit kamerán keresztül megmutat a távfelügyelőnek. Ehhez a részhez
szótárt használhat (a hagyományos vizsgán csak egynyelvű szótárt használhat, a vészhelyzetre
tekintettel bármilyen szótárt használhat 10 percig.)
A felkészülést követően, online felületen a vizsgázó bekerül a Vizsgabizottsághoz, ahol kéttagú
bizottság fogadja őt. A vizsgázó itt látja vizsgázótársát és a vizsgáztatókat is. A teljes vizsga rögzítésre
kerül, tehát erre a vizsgára történő jelentkezés feltétele, a rögzítéshez való hozzájárulás. A vizsgáztató
megmutatja mindkét képet, és amikor közös feladatuk van a képekkel kapcsolatban, az egyik vizsgáztató
azokat végig fenntartja és mutatja a vizsgázóknak.
A beszédkészség két részből áll, amelynek


első részében a két vizsgázónak egymás után van lehetősége spontán módon önállóan és
összefüggően (monológban), majd spontán beszélgetésben (a vizsgáztatóval folytatott
dialógusban) megmutatnia beszédkészségét egy–egy adott témával kapcsolatban.



második részében a két vizsgázó két különböző, de egy közös témához tartozó kép
segítségével old meg több egyéni és közös feladatot. Az első feladat során a vizsgázóknak
egymás után van lehetőségük önállóan és összefüggően egy-egy képről beszélni (monológ), a
képleírás befejeztével vizsgázótársa kérdésére válaszolni. A második feladat beszélgetése
(dialógus) során egymás képeit is ismerve oldanak meg közös feladatot ezzel mutatva meg
beszédkészségüket.

- B2 szintű vizsgán 2 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű
vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt. Amennyiben nincsen elegendő számú jelentkező, úgy
a beosztás szerinti utolsó körben hárman vizsgáznak.
- C1 szintű vizsgán 2 fő abc sorrendben az előzetes beosztásnak megfelelően. Azonos vezetéknevű
vizsgázók és rokonok nem vizsgázhatnak együtt. Amennyiben nincsen elegendő számú jelentkező, úgy
a beosztás szerinti utolsó körben hárman vizsgáznak.
A vizsga szabályos lebonyolítását a vizsgaszervezők, a távfelügyelők, vizsgáztatók és a Vizsgaközpont
képviseletében eljáró vizsgafelügyelők (együttesen lebonyolítók) biztosítják. A vizsgázó a vizsga során
köteles a lebonyolítók utasításainak megfelelően eljárni.
Ha egy vizsgázó a vizsga során nem megengedett eszközöket használ, puskázik, kizárásra kerül a
vizsgáról. A kizárt vizsgázók a Vizsgaközpont irányába igénnyel vagy követeléssel nem léphetnek fel.
A) A vizsgázó késése
A késve bejelentkező vizsgázók a Vizsgaközpont irányába igénnyel vagy követeléssel nem léphetnek
fel. A vizsga megkezdése késéssel nem lehetséges.
B) A vizsgázó azonosítása. A vizsgacsalások kiküszöbölése.
A vizsgázó köteles személyazonosságát a vizsgán két (legalább egy érvényes) fényképes igazolvánnyal
igazolni, melyek közül egynek jogszabály szerint alkalmasnak kell lennie a személyazonosság hatósági
igazolására (személyi igazolvány, új típusú jogosítvány, vagy útlevél). Egy érvényes fényképes
személyazonosító okmány felmutatásával vizsgázó a vizsgát megkezdheti, de a másik igazolvány hiánya
rögzítésre kerül a vizsga jegyzőkönyvében. A vizsgázót egyéb következmény ilyenkor nem érheti.
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Érvényes, névre szóló fényképes személyazonosító okmány hiányában a vizsgázó az írásbeli vizsgát
nem kezdheti meg. A szóbeli vizsga szintén csak érvényes személyazonosító okmány felmutatásával
kezdhető meg.
A vizsgázónak minden egymáshoz időben nem közvetlenül kapcsolódó vizsgarésznél kötelessége magát
azonosítani.
A magát hamisnak tűnő okmánnyal azonosító vizsgázó esetében a lebonyolítók jogosultak a rendőrség
segítségét kérni. A személyazonosságát hamis vagy más nevére szóló okmánnyal azonosító vizsgázó
esetében a Vizsgaközpont minden esetben rendőrségi feljelentést tesz és az érintett vizsgázó adatait
megküldi az Oktatási Hivatalnak. A vizsgázó ilyenkor minden esetben kizárásra kerül a vizsgáról.
A vizsgázó a vizsga során nem használhat hang- és/vagy kép rögzítésére alkalmas (akár)
telekommunikációs eszközt. A tulajdonában lévő mobiltelefont az egész vizsga ideje alatt kikapcsolt
állapotban kell tartania távol a gépasztaltól. A szabály megsértése esetén a vizsgázó az adott
vizsgarészről (írásbeli vagy szóbeli) kizárásra kerül.
C) A vizsgán szükséges eszközök
A vizsgázó a vizsgán köteles a személyes azonosításhoz szükséges okmányokat bemutatni.
Segédeszközt nem használhat!
D) Az internetkapcsolat megszakadás
Amennyiben a vizsga közben megszakad az internetkapcsolat, a vizsgázónak újra be kell jelentkeznie,
és magát hitelesítenie a kezdő felületen. Ha ez internet leállás sokáig tart, és a vizsgából sok időt vesz
el, a vizsgázó egyéni elbírálás alapján részesülhet egy új vizsgalehetőségben. Az internetkapcsolat
hosszabb idejű leállása esetén jegyzőkönyvet kell felvenni, és a Vizsgaközpont vezetője a jegyzőkönyv
alapján dönt egy új vizsgalehetőségről.
Amennyiben a rendszer hibájából áll le a vizsga, akkor minden abban az időpontban vizsgázónak egy
új vizsgalehetőséget biztosítunk.
E) A vizsgázói panasz
A vizsgázó a vizsga során jogosult panasszal élni. A vizsgázói panaszt minden esetben jegyzőkönyvezni
kell. A jegyzőkönyvnek a vizsgázó (panaszos) személyét, az esemény leírását, a jegyzőkönyv
rögzítőjének személyét, valamint az intézkedéseket tartalmaznia kell.
Panasz esetén a vizsgázó a panasz@ixam.hu e-mail címre írásban kell elküldje a vizsgán felmerült
problémát. A panaszlevélre szintén e-mailben küld a Vizsgaközpont válaszlevelet. A vizsga lezárását
követő egy órán túl megküldött panaszok a későbbiekben nem vehetők figyelembe jogorvoslati
eljárásban. A panasz nem azonos a vizsgadolgozat felülvizsgálatával.
F) Vizsga meghiúsulás
Amennyiben egy meghirdetett vizsgaidőpontban nem lesz a vizsga megtartva, a vizsgázóknak az alábbi
lehetőségeik vannak:
- vizsgahalasztást kérni
- visszaigényelni a vizsgadíjat
A Vizsgaközpont feladata, hogy a vizsgázókat tájékoztassa a vizsga meghiúsulásáról, és a
lehetőségeikről.
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7.§ Nyilvánosság
Az iXam nyelvvizsgák nem nyilvánosak. A vizsgázókon kívül a Vizsgaközpont által kijelölt vizsgáztató
tanárok, a vizsgát lebonyolító személyzet, illetve a pedagógus-továbbképzésen részt vevő tanárok
(leendő vizsgáztatók) jogosultak mindkét vizsgarészen való jelenlétre. Az Oktatási Hivatal és
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület képviselői – megbízólevelük felmutatását követően – jogosultak
jelen lenni, azonban a vizsgáztatás menetébe nem avatkozhatnak be, nem zavarhatják a vizsga menetét.
Az egyéni szóbeli vizsgán a Vizsgaközpont előzetes, írásos engedélyével, valamint az
összeférhetetlenségi- és titoktartási nyilatkozat kitöltésével egyes esetekben más személy is jelen lehet,
azonban semmilyen formában nem avatkozhat be a vizsgán történtekbe.
8.§ Vizsgaeredmények
A) A vizsga sikeressége
Az államilag elismert nyelvvizsgák esetében a vizsgák sikeressége az előírt feltételek együttes
érvényesülése esetén valósul meg. Az államilag elismert nyelvvizsgák sikeres teljesítésének feltételei
az 1.§-ban lettek rögzítve.
Az egyes vizsgák szerkezeti felépítése a Szabályzat II. mellékletét képezi. Ez a melléklet tartalmazza a
teljes vizsgán, továbbá a vizsgarészenként és készségenként elérhető pontszámokat.
B) A vizsgaeredmény közlése
A vizsgaeredményeket a Vizsgaközpont a honlapján a vizsga utáni maximum 7. munkanapon hozza
nyilvánosságra. A vizsgázók a vizsgaeredményüket a publikus ügyfélportálra történő bejelentkezés után
tudják megtekinteni. A vizsgázók csak saját eredményüket tekinthetik meg. A honlapon megjelenő
vizsgaeredmények tájékoztató jellegűek, jogszabályban vagy egyéb jogi normában rögzített
kedvezmények igénybevételére önmagukban nem jogosítanak. Ha a vizsgázó vizsgaeredményét nem
tudja megtekinteni a honlapon, jeleznie kell az illetékes (őt vizsgáztató) Vizsgaközpontnak.

9.§ Bizonyítványok
A vizsgaeredmény közlése után a Vizsgaközpont intézkedik a bizonyítványok kiállításáról.
A) Az iXam államilag elismert nyelvvizsgáin a vizsgázók államilag elismert bizonyítványt szerezhetnek
a vizsga sikeres teljesítése esetén.
B) Az államilag elismert bizonyítványok kiadása a mindenkori magyarországi szabályozásnak
megfelelően történik. Az államilag elismert B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szintű vizsgákról komplex,
írásbeli és szóbeli bizonyítvány szerezhető.
C) A bizonyítványokat automatikusan postázzuk a vizsgázók által a regisztrációkor megadott
postacímre. A postázás költsége a vizsgázót terheli. A postán feladott bizonyítványok megérkezéséért
a Vizsgaközpont felelősséget nem tud vállalni.
D) A tévesen vagy rossz adatokkal kiállított államilag elismert bizonyítvány javítását az OH-NYAK
végzi. A bizonyítvány adatainak javítása egy éven belül lehetséges. Egy évnél régebbi bizonyítvány
esetén nem készül új bizonyítvány, csak hatósági igazolás. A javítási igényt a vizsgázónak a
Vizsgaközpont részére a megfelelő űrlap kitöltésével, valamint a díj kifizetésének igazolásával kell
jeleznie, amely kérést a Vizsgaközpont a javítani kért bizonyítvány (vagy hatósági igazolás kiállítása
esetén, a magyar bizonyítvány másolatának) csatolásával továbbküldi az OH-NYAK-nak.
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A vizsgázói személyes adatok változásának átvezetése a megszerzett bizonyítványon a változást igazoló
dokumentum alapján lehetséges. Az új bizonyítvány kiadását kérő adatlap beadásával együtt a régi
bizonyítvány bevonásra kerül. Vannak bizonyos változások (pl. második keresztnév megjelenítése,
születési hely elírás, születési dátum elírás), ahol a vizsgázó számára nem készül új bizonyítvány, csak
az OH-NYAK általi kiállított, a módosítást tartalmazó hatósági igazolás.
A Vizsgaközpont hibájából rosszul kiállított bizonyítvány javítása a vizsgázó számára díjmentes.
A vizsgázó kérésére vagy hibájából történő változtatás díjköteles.
E) Elveszett magyar államilag elismert bizonyítvány pótlását az OH-NYAK-nál kell a vizsgázónak
kezdeményezni. (www.nyak.hu). Az elveszett bizonyítvány helyett az OH-NYAK új bizonyítványt nem
ad ki, helyette egy hatósági igazolvány kerül kiállításra.
F) A jelentkezéstől és részvizsga eredményektől függően a bizonyítványok típusait az alábbi táblázat
mutatja be angol és német nyelvből egyaránt:
Vizsga
szintje

letett vizsga
típusa

írásbeli
eredmény

szóbeli
eredmény

együttes
eredmény

B2– C1

komplex

sikeres

sikeres

sikeres,
feletti

B2– C1

komplex

sikeres

sikertelen,
40% feletti

sikeres,
feletti

60% komplex

B2– C1

komplex

sikertelen,
40% feletti

sikeres

sikeres,
feletti

60% komplex

B2– C1

komplex

sikeres

sikertelen 40% 60% alatti fél írásbeli
feletti
vizsga

B2– C1

komplex

sikertelen 40% sikeres
feletti

B2– C1

komplex

sikeres

B2– C1

komplex

B2– C1

vizsga
bizonyítvány
típusa
60% komplex

60% alatti fél szóbeli
vizsga

sikertelen 40% fél vizsga
alatti

írásbeli

sikertelen 40% sikeres
alatti

fél vizsga

szóbeli

írásbeli

sikeres

-

sikeres,
feletti

60% írásbeli

B2– C1

szóbeli

-

sikeres

sikeres,
feletti

60% szóbeli

B2– C1

írásbeli

sikertelen

-

sikertelen 60%
alatti

nincs
bizonyítvány

B2– C1

szóbeli

-

sikertelen

sikertelen 60%
alatti

nincs
bizonyítvány
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10.§ Vizsgadolgozat megtekintése
A vizsgadolgozat megtekintését (továbbiakban megtekintés) on-line, vagy írásban, a megfelelő űrlapon
kell kérni a Vizsgaközponttól. Minden egyes vizsgaeseményhez a megtekintési kérelmek beérkezését,
a megtekintési esemény időpontját és az egyéb határidőket a honlapon elérhető Részletes Új 2020
Vizsganaptár tartalmazza. A határidőktől eltérni nincs lehetőség. A határidőn túl érkezett megtekintési
kérelmeket a Vizsgaközpont nem teljesíti. A megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal. A vizsgázó
minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatának másolatát, a feladatok megadásával, az értékelési
útmutatóval és a megoldó kulccsal egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékeléséről készült
másolattal megtekintheti, illetve a szóbeli nyelvvizsgáról készült hangfelvételt meghallgathatja, és saját
megoldásairól legalább 45 perc időtartamban kézzel másolatot készíthet. Gépi másolásra nincs
lehetőség. A megtekintésre és a hangfelvételek meghallgatására a Vizsgaközpont hivatalos helyiségében
(1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.), Budapesten kerül sor, arról jegyzőkönyv készül. A rendkívüli
járványhelyzetre való tekintettel a megtekintésen az egy teremben résztvevők számát a terem
befogadóképességének felére csökkentjük. Minden résztvevő, beleértve a Vizsgaközpont jelenlévő
felügyelőit is, köteles szájmaszkot és védőkesztyűt viselni a megtekintés ideje alatt.

A vizsgadolgozat megtekintésén csak a vizsgázó vehet részt. Kivétel ez alól, ha a vizsgázó
kiskorú (14-18 kor között). Kiskorú vizsgázó esetében a megtekintésen a kiskorú vizsgázó
és/vagy törvényes képviselője vehet részt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 107/A. § (8) bekezdése szerint.
A polgári jogban a törvényes képviselő lehet:


a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő,



a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő,



a gyám



a gondnok.

A törvényes képviselet jogcímét a szülő pl. születési anyakönyvi kivonattal, személyazonosító
igazolvánnyal, a gyám és a gondnok az erre a feladatra őt kirendelő hatósági határozattal tudja igazolni.
A megtekintés során csak a Vizsgaközpont által biztosított papírra és a helyben kapott írószerrel lehet
jegyzetet készíteni. Kép- és hangrögzítő eszköz használata tilos. A nyelvvizsga-feladatok és megoldó
kulcsok szerzői jogvédelem alatt állnak, másolásuk, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk tilos és
büntetőjogi szankciót von maga után.
A vizsgadolgozat megtekintésének esetleges díját a Szabályzat I. függeléke tartalmazza.
11.§ Vizsgadolgozat felülvizsgálata
Felülvizsgálat benyújtására minden vizsgázó jogosult.
A felülvizsgálati kérelmek benyújtásakor minden esetben a Rendeletnek megfelelően kell eljárni.
A) A felülvizsgálati kérelmet a megfelelő nyomtatvány kitöltésével és a felülvizsgálat díjának
befizetésével írásban, a vizsga eredményének nyilvánosságra kerülését követően lehet benyújtani. A
benyújtás pontos határidejét minden vizsgaeseménynél a megfelelő Részletes Új 2020 Vizsganaptár
tartalmazza. A megszabott határidő minden esetben a kérelem beérkezési határidejét jelzi.
Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálati kérelemhez indoklást is csatol, azt magyar nyelven kell
benyújtania. A kérelemhez az indoklásról csatolható vizsga nyelvén készített összefoglaló is. A
felülvizsgálat benyújtásának nem feltétele indoklás csatolása.
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B) A kérelmet a Vizsgaközpontba kell eljuttatni a megfelelő űrlap kitöltésével e-mailben, szükség esetén
indoklás csatolásával és a felülvizsgálati díj befizetési igazolásával. A felülvizsgálati kérelmet on-line,
telefaxon, vagy e-mailben, lehet beadni. A kérelem megérkezéséért a Vizsgaközpont nem tud
felelősséget vállalni. Vita esetén a vizsgázónak kell igazolnia, hogy a kérelmet a megadott határidőig
eljuttatta a Vizsgaközpontba. A kérelmet nyomtatott nagybetűvel vagy számítógéppel kell kitölteni,
olvasható módon.
A határidő után beérkező vagy szabálytalanul beadott kérelmek tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra
kerülnek.
C) Felülvizsgálati kérelmet a vizsga újraértékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban
mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással lehet benyújtani. Tekintettel arra, hogy a szóbeli
vizsgáról a vizsgázó beleegyezése alapján hangfelvétel készül, a szóbeli vizsgarész újraértékelésére is
lehet felülvizsgálatot benyújtani, ennek díját a Szabályzat II. melléklet I. függeléke tartalmazza.
A Vizsgaközpont vezetője, az arra jogosult vizsgáztató bevonásával, a felülvizsgálati kérelmet
megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a Vizsgaközpont az eredményt
módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított
15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban, postai úton értesíti.
A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a
döntés ellen panasszal élhet, melyet az Oktatási Hivatalhoz kell címezni, de a Vizsgaközponthoz kell
benyújtani jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő
hivatkozással.
A panaszt írásban kell benyújtani. A vizsgadolgozat felülvizsgálatának esetleges díját a Szabályzat I.
függeléke tartalmazza.

12.§ Fogyatékkal élők kedvezményei. Egyéb speciális vizsgázók.
A fogyatékkal élő vagy speciális vizsgázók a magyarországi szabályozás alapján nem kaphatnak teljes
felmentést valamely készségmérés teljesítése alól. A vizsga szintjének vagy tartalmának
megváltoztatására nincs lehetőség.
A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ 2020. évi Akkreditációs Kézikönyve alapján:
„Hangsúlyozandó, hogy a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak
értelmében a Vizsgaközpont a fogyatékkal élő vizsgázók számára a fogyatékosságának megfelelő
vizsgakörülményeket teremt az esélyegyenlőség biztosítása érdekében; míg a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézség (továbbiakban: BTMN) esetében ilyen speciális követelmények nincsenek. A
pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet értelmében,
a pedagógiai szakszolgálati intézmények járási szakértői bizottságként eljáró feladatellátási helyei
(jellemzően járási tagintézményei) a BTMN, a pedagógiai szakszolgálati intézmények megyei (ezt
megelőzően megyei és országos) szakértői bizottságként eljáró feladatellátási helyei (jellemzően
székhelyintézményei és szakosított tagintézményei) a BTMN és a sajátos nevelési igény/fogyatékosság
diagnosztizálására jogosultak. Mivel a BTMN nem minősül fogyatékosságnak, ezért a járási szakértői
bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények a nyelvvizsgáztatás során
nem vehetők figyelembe, a megyei (ezt megelőzően megyei és országos) szakértői bizottságok által
kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények pedig a nyelvvizsgáztatás során akkor
vehetők figyelembe, ha a diagnózis sajátos nevelési igényt/fogyatékosságot jelez.”
Tekintettel arra, hogy az online nyelvvizsga teljes egészében számítógépen vagy laptopon
keresztül, a vizsgázó saját otthonában, elektronikusan valósul meg, ezáltal a Veszélyhelyzet
időtartama alatt a fogyatékkal rendelkezőknek nem tudunk kedvezményt biztosítani.
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13.§ Vizsgaismétlés, eredmények beszámítása
Minden nyelvvizsgát korlátlan számban lehet megismételni. Minden vizsgajelentkezés esetén teljes
vizsgadíjat kell fizetni.
Az államilag elismert nyelvvizsgák esetében minden vizsgaesemény önmagában lezárt, korábbi
vizsgaeredmény beszámítása a vizsgákon nem lehetséges.
Az eredmény-beszámítás nem azonos az államilag elismert részvizsga-bizonyítványok egyesítésével.
Az iXam nyelvvizsgarendszeren belül azonos nyelv azonos szintjén teljesített írásbeli és szóbeli
államilag elismert bizonyítvány együtt egyenértékű a komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
Egyéb részvizsga-bizonyítványok egyesítése esetében az OH-NYAK hoz döntést és állítja ki a
szükséges igazolást.

14.§ Tájékoztatás
A Vizsgaközpont a vizsgázók tájékoztatását a honlapon és nyomtatott szóróanyagon keresztül végzi. A
Vizsgaközpont az általa jóvá nem hagyott, vagy nem ellenőrzött kiadványok, elektronikus felületek és
egyéb tájékoztató eszközök tartalmáért nem vállal felelősséget. A Vizsgaközpont a vizsgarendszerről
szóló tájékoztatás elsődleges és aktuális fórumának a www.ixam.hu honlapot tekinti, az ott
megjelentektől eltérő információkért felelősséget nem vállal.
A vizsgáztatás jogi környezete, a vizsgafeltételek esetleges megváltozását a Vizsgaközpont a honlapján
teszi közzé, arról a vizsgázóknak külön értesítést nem küld.

15.§ Jog és adatvédelem
A vizsgaanyag a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alá
tartozik, nem megengedett másolása, tárolása vagy tiltott felhasználása büntetőfeljelentést von maga
utána. A vizsgázók a vizsgaanyag eltulajdonítása esetén a vizsgáról kizárásra kerülnek. A vizsgázók
jelentkezésükkel vállalják, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerzői és tulajdonosi jogait
tiszteletben tartják.
A Vizsgaközpont fenntartja magának a jogot a vizsga időpontjának, a vizsga szerkezetének,
lebonyolításának, a feladatsor, egyéb dokumentumok, űrlapok módosítására. A Vizsgaközpont a
vizsgafeladatok esetleges tartalmi módosításáról a vizsgázókat a vizsga jelentkezési határideje előtt
értesíti a honlapon keresztül.
Egyéb módosításoknál a tájékoztatás módját vagy szükségességét a Vizsgaközpont határozza meg.
A Vizsgaközpont a vizsgázók személyes adatait a hatályos magyar jogszabályok betartásával kezeli. A
vizsgázók a vizsgajelentkezéssel külön hozzájárulás nélkül is vállalják, hogy személyes adataikat a
Vizsgaközpont eljuttatja az Oktatási Hivatalhoz.
A vizsgáztatók külön nyilatkozat nélkül is meg kell, hogy őrizzék a vizsgaanyagról tudomásukra jutott
információkat, a vizsgázók személyes adatait és a vizsgázók méltóságát.
A vizsgáztatók a vizsgarendszer működéséről, a Vizsgaközpontról vagy a vizsgáztatásról tudomásukra
jutott, egyébként nem nyilvános vagy mindenki számára elérhető információkat kötelesek megőrizni,
azt harmadik félnek tovább nem adhatják.
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16.§ A vizsgáztatók jogai és kötelességei
A vizsgáztatók és a vizsgán részt vevő szervezők és felügyelők tevékenységét a Vizsgaközpont külön,
a Szabályzat II. függelékében szabályozza. A vizsgán részt vevő vizsgáztatók és vizsgafelügyelők
ellátásáról a III. számú függelék rendelkezik.
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I. melléklet
Egyes eljárási kérdések szabályozásáról

A. A Vizsgaközpont ügyfélszolgálati eljárásai
1. A TIT-iXam Vizsgaközpont online nyelvvizsgát az ország területén szervezi.
2. Az ügyfelek tájékoztatásának legfontosabb felülete a www.ixam.hu honlap, ezért az itt található
információkat folyamatosan frissítjük.
3. A vizsgázók egyedi kéréseit igyekszünk lehetőség szerint teljesíteni, de ez nem okozhat más
vizsgázóknak hátrányt.

B. Vizsgajelentkezés
1. Vizsgára a vizsgaeseményt szabályosan meghirdető Vizsgaközponthoz lehet jelentkezni. A vizsgára
többféle módon jelentkezhet a vizsgázó, de minden esetben be kell tartania a jelentkezés határidejét és
általános feltételeit. A jelentkezés módjai közé tartozik a faxon, e-mailben történő, valamint az on-line
jelentkezés. A fax útján, vagy e-mailben történő jelentkezés (továbbiakban papír alapú jelentkezés)
esetében a vizsgázónak ki kell töltenie az adott vizsgaidőszakhoz tartozó, a honlapról letölthető
jelentkezési lapot, az érvényes személyazonosító okmánya fénymásolatának és a befizetett
nyelvvizsgadíj összegéről szóló bizonylat/igazolás másolatával együtt kell eljuttatnia a Vizsgaközpont
részére.
a) On-line jelentkezés esetében a www.ixam.hu honlapon keresztül kell a vizsgázónak regisztrálnia. A
regisztráció akkor történt meg, ha az adatai kitöltése után a honlapon azokat jóvá is hagyja. Ennek
sikeressége esetén a rendszer a honlapon egy befizetési azonosítót jelenít meg. A befizetési azonosítót
meg kell őrizni. A sikeres regisztráció esetén a vizsgázói jelentkezés még csak ún. „nem aktív”
jelentkezés. Ennek véglegesítéséhez szükséges a vizsgadíj befizetése. A vizsgadíjat on-line jelentkezés
esetén banki átutalással, vagy postai befizetéssel az erre szolgáló, a www.ixam.hu honlapon a
„Kapcsolat” menüpontban elérhető számlaszámra kell befizetni. A vizsgadíj szabályos befizetésének
feltétele, hogy a banki átutalás, postai befizetés közlemény rovatában a befizetési azonosítót a befizető
feltünteti. A hiányosan, rossz számlaszámra, vagy határidőn túl befizetett on-line jelentkezés
érvénytelennek számít, külön értesítés nélkül is.
Azok a vizsgázók, akik jelentkezése a fentieknek nem felel meg, nem vehetnek részt a vizsgán.
2. Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében a 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
Fiatalabb személyek a nyelvvizsgán nem vehetnek részt.

C. A vizsga lebonyolítása
1. A vizsgán minden szabályosan jelentkezett vizsgázó részt vehet. A vizsgán minden vizsgázónak két
fényképes személyazonosító okmánnyal kell magát igazolnia. A két igazolvány közül legalább az
egyiknek érvényesnek kell lennie.
2. A vizsgázó technikai szünetet tarthat az egyes vizsgarészek lezárását követően. A szünet 5 percig tart.
Amennyiben a vizsgázó 10 percet követően nem tér vissza a szünetről, a rendszer kizárja a vizsgáról és
a vizsgája érvénytelennek minősül. A vizsgázó további igénnyel nem léphet fel.
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D. A vizsgáról történő kizárás
1. A vizsgázót ki kell zárni a vizsgáról, ha:
a) nem rendelkezik érvényes, fényképes személyazonosító okmánnyal, (személyi igazolvány, új
formátumú jogosítvány vagy útlevél)
b) a vizsgán hamis okmánnyal vagy más nevére szóló személyazonosító okmánnyal igazolja magát,
c) a vizsgán tiltott segédeszközt használt (puskázás),
d) a vizsga alatt a számitógépén az előirt mellett más programokat, felületeket is megnyit,
e) viselkedésével, megjelenésével megbotránkoztatást okoz
f) a vizsgaszervezők utasításait nem tartja be
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II. melléklet
A TIT-iXam Nyelvvizsgaközpont által Magyarországon vizsgáztatott vizsgák felépítése
A vizsgafeladatok áttekintő táblázatai B2, C1 szinteken
Középfokú (B2) vizsga
Írásbeli részvizsga
A vizsgafolyamat ezzel a vizsgarésszel kezdődik, a mért készségek az íráskészség, az olvasott szöveg
értése és a nyelvhasználat.
Az írásbeli vizsga 2 íráskészséget és 3 olvasás készséget és 1 nyelvhasználatot mérő feladatból áll.
Az írásbeli vizsgarész teljes időtartama: 170 perc.
Szóbeli részvizsga
A mért készségek a beszédértés és beszédkészség. A hallott szöveg értése feladatok közvetlenül az
írásbeli részvizsga után vannak, időtartama kb. 35 perc. A szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarésznek az
időtartama: kb. 15 perc, a beszédkészség résznél a felkészülésre biztosított idő: 10 perc.
A felkészülés alatt nyomtatott egy,- vagy kétnyelvű szótár használható.
Amíg az egyik vizsgázópár vizsgázik, a következő pár készül a megadott képek alapján.
A beszédkészség vizsgát úgy alakítottuk ki, hogy a reprezentativitás teljes körű mérése érdekében, a vizsga
két részében megvalósuljon egyéni vizsga is és páros vizsga is.
A beszédkészség vizsga első része egy vizsgázó- vizsgáztató vizsga, ahol a vizsgázók egy témában
kifejtik gondolataikat (monológ), majd az vizsgáztató irányító kérdéseivel kibővítik az adott témáról
való beszélgetést (párbeszéd). A második részben egy vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga zajlik, ahol a
vizsgázók hasonló tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológok) majd közösen oldanak meg
feladatokat a képeik alapján (párbeszéd).
A szóbeli vizsga teljes időtartama: 50 perc+10 perc felkészülési idő.
A B2 szinten elérhető, és szükséges pontszámok:
Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

megfelelt 48 ponttól

max 80 pont

max 60 pont

megfelelt 36
ponttól

Beszédkészség

min12 pont

A vizsga részei:
Íráskészség

Nyelvhasználat

max 30 pont

Olvasott szöveg
értése
max 30 pont

max 20 pont

Hallott szöveg
értése
max 30 pont

min 12 pont

min 12 pont

-

min 12 pont

max 30 pont

A sikeresség feltétele a készségenkénti minimum 40%-os eredmény (kivéve a Nyelvhasználat) mellett
a maximálisan adható pontérték 60%-ának elérése az írásbeli, és a szóbeli vizsgán együtt.
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Ütemek
száma

Pontok
ütemenként

Részfeladat
max. adható
pontérték

Pontok
készségenként

Ráfordítható idő
(perc)

Task 1
Formális levél/ formális
email írása

1

20

20
30

A két
feladatra
összesen:
60

Task 2 Rövid esszé /
blog írása

1

10

10

10

1

10
30

A három
feladatra
összesen:
90

20

20

80

170

30

kb. 35

30

15+10

Szóbeli összesen

60

50+10

Komplex vizsga

140

220+10

Részfeladat

Nyelvhasználat

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

B2

Task 1 Szöveg
kiegészítése, szavak
kiválasztása egy
szókészletből
Task 2
Szövegrekonstrukció,
bekezdések visszatétele
Task 3
Feleletválasztó
Task 1
Mondat átalakítás

5

2

10

5

2

10

10

2

20

Beszédkészség

Hallott szöveg
értése

Írásbeli összesen
Task 1
Mondat kiegészítés
tartalom alapján
Task 2
Feleletválasztó
Task 3
Párosítás
Task 1 Téma alapú
monológ & dialóg a
vizsgáztatóval
Task 2 Képek alapján,
monológ & dialóg a
vizsgázótárssal

10

1

10

5

2

10

5

2

10

2

7,5

15

2

7,5

15
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Felsőfokú (C1) vizsga
Írásbeli részvizsga
A vizsgafolyamat ezzel a vizsgarésszel kezdődik, a mért készségek az íráskészség, az olvasott szöveg
értése és a nyelvhasználat.
Az írásbeli vizsga 2 íráskészséget és 3 olvasás készséget és 1 nyelvhasználatot mérő feladatból áll. A
Az írásbeli vizsgarész teljes időtartama: 200 perc.
Szóbeli részvizsga
A mért készségek a beszédértés és beszédkészség. A hallott szöveg értése feladatok közvetlenül az
írásbeli részvizsga után vannak, időtartama kb. 40 perc. A szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarésznek az
időtartama: kb.18 perc, a beszédkészség résznél a felkészülésre biztosított idő: 10 perc.
A felkészülés alatt nyomtatott egy,- vagy kétnyelvű szótár használható.
Amíg az egyik vizsgázópár vizsgázik, a következő pár készül a megadott képek alapján.
A beszédkészség vizsgát úgy alakítottuk ki, hogy a reprezentativitás teljes körű mérése érdekében, a vizsga
két részében megvalósuljon egyéni vizsga is és páros vizsga is.
A beszédkészség vizsga első része egy vizsgázó- vizsgáztató vizsga, ahol a vizsgázók egy témában
kifejtik gondolataikat (monológ), majd az vizsgáztató irányító kérdéseivel kibővítik az adott témáról
való beszélgetést (párbeszéd). A második részben egy vizsgázó-vizsgázó típusú vizsga zajlik, ahol a
vizsgázók hasonló tartalmú képekről beszélnek egymásnak (monológok) majd közösen oldanak meg
feladatokat a képeik alapján (párbeszéd).
A szóbeli vizsga teljes időtartama: kb. 58 perc+10 perc felkészülési idő.
A C1 szinten elérhető, és szükséges pontszámok:
Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

megfelelt 48 ponttól

max 80 pont

max 60 pont

megfelelt 36
ponttól

A vizsga részei:
Íráskészség

Olvasott szöveg
értése

Nyelvhasználat

Hallott szöveg
értése

Beszédkészség

max 30 pont

max 30 pont

max 20 pont

max 30 pont

max 30 pont

min 12 pont

min 12 pont

-

min 12 pont

min12 pont

A sikeresség feltétele a készségenkénti minimum 40%-os eredmény (kivéve a Nyelvhasználat) mellett
a maximálisan adható pontérték 60%-ának elérése az írásbeli, és a szóbeli vizsgán együtt.
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Pontok
készségenként

Ráfordítható idő
(perc)

30

A két
feladatra
összesen:
90

30

A három
feladatra
összesen:
90

20

20

80

200

30

kb. 40

30

18+10

Szóbeli összesen

60

58+10

Komplex vizsga

140

258+10

Nyelvhasználat

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

C1

Részfeladat
Task 1 Fogalmazás
írása
Task 2 Formális levél/
blog /FAQ írása
Task 1
Szöveg kiegészítés,
szavak kiválasztása egy
szókészletből
Task 2
Szövegrekonstrukció,
bekezdések visszatétele
Task 3
Feleletválasztó
Task 1
Mondat átalakítás

Ütemek
száma

Pontok
ütemenként

Részfeladat
max. adható
pontérték

1

20

20

1

10

10

10

1

10

5

2

10

5

2

10

10

2

20

Beszédkészség

Hallott szöveg
értése

Írásbeli összesen
Task 1
Mondat kiegészítés
tartalom alapján
Task 2
Feleletválasztó
Task 3 Párosítás
Task 1 Téma alapú
monológ & dialóg a
vizsgáztatóval
Task 2 Képek alapján,
monológ & dialóg a
vizsgázótárssal

10

1

12

5

2

9

5

2

9

2

7,5

15

2

7,5

15
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I. számú függelék
A nyelvvizsgák díja, pótdíjak és eljárási díjak Magyarországon
Az Államilag elismert ANGOL és NÉMET általános nyelvvizsgák árai Magyarországon
Vizsga formája: Komplex, Írásbeli és Szóbeli
Vizsga szintje

Komplex

Írásbeli

Szóbeli

B2 (középfok)

29.000.- Ft

19.000.- Ft

19.000.- Ft

C1 (felsőfok)

32.000.- Ft

22.000.- Ft

22.000.- Ft

B. Minden iXam nyelvvizsgára érvényes eljárási- és pótdíjak Magyarországon
a) Vizsgázók által fizetett díjak:
Vizsgahalasztási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt

0 Ft

Vizsgahalasztási díj a vizsgajelentkezés határideje után

5 000 Ft

Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt

0 Ft

Vizsga-visszamondási díj a vizsgajelentkezés határideje után

10 000 Ft

Vizsga-visszamondási díj sikeresen teljesített korábbi iXam vizsga esetében

0 Ft

Igazolás kiállítása sikeres nyelvvizsgáról

2 000 Ft

Megtekintési kérelem beadása

0 Ft

Felülvizsgálati kérelem beadása

4 000 Ft

Felülvizsgálati kérelem beadása (szóbeli vizsgarész újraértékelésével)
Bizonyítvány javítása, pótlása, amennyiben a vizsgázó hibájából vagy kérésére
történik a változtatás

8 000 Ft
2 500 Ft
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II. függelék
Vizsgaszervezés és lebonyolítás
A vizsga lebonyolítása a Vizsgaközpont által valósul meg.
A. Vizsga lebonyolítása, adminisztrálása
A vizsga lebonyolítása során a Vizsgaközpont különösen az alábbi feladatok elvégzését vállalja:
- a levélírási feladatok központilag történő kijavíttatását,
- szóbeli bizottságonként két fő vizsgáztató biztosítása, akik az iXam előírásainak megfelelően az adott
csoportot nem tanították,
- az elkészült bizonyítványok postai úton való megküldését a vizsgázók postacímére, a jogszabályban
foglalt határidők betartásával,
- a vizsgadolgozatok megtekintésének biztosítását – a vizsgázó kérelme alapján – a Vizsgaközpont
épületében.
B. A vizsga meghirdetése
A Vizsgaközpont hirdeti meg a vizsgákat az elektronikus rendszerében.
C. A vizsga engedélyezése
A vizsga engedélyezését a Vizsgaközpont hajtja végre. A Vizsgaközpont – amennyiben a vizsga
megszervezése megkívánja – a vizsga napjáig módosíthatja a visszaigazolást és a vizsga megszervezését
az eredeti döntéssel szemben engedélyezheti vagy visszavonhatja.
D. Vizsgáztatók és képzésük
Csak az iXam rendszerében kiképzett vizsgáztató vehet részt értékelőként a nyelvvizsgán.
Az iXam vizsgákon a Rendeletben és az AK-ban, valamint a Szabályzatban foglaltak szerinti
kvalifikációval rendelkező személyek láthatnak el vizsgáztatói feladatokat. Ennek megfelelően a
Vizsgaközpont feladatai közé tartozik a vizsgáztatók alap-és továbbképzésének biztosítása.
A Vizsgaközpont évente biztosítja a vizsgáztatók aktualizáló képzését, ami on-line formában történik.
Az akkreditált vizsgáztatóknak akkreditáltatásuknak évét követően, évente legalább egy alkalommal
részt kell venniük a Vizsgaközpont által meghirdetett aktualizáló képzésen.
A Vizsgaközpont az akkreditált pedagógus továbbképző programon résztvevőket – az előírásoknak és
követelményrendszernek történő megfelelés esetén - vizsgáztatói jogosítvánnyal (Tanúsítvány) látja el.
Ezt követően a kiképzett vizsgáztató adatlapját a Vizsgaközpont az OH-NYAK-hoz küldi és megfelelés
esetén, az OH-NYAK döntése alapján a vizsgáztató-jelölt az akkreditált vizsgáztatói listára kerül.
E. Vizsgabizottság, vizsgáztatók kijelölése
A szóbeli vizsgabizottságokat az adott vizsgára a TIT iXam akkreditált vizsgáztatói névjegyzékéből a
Vizsgaközpont választja ki. A bizottság két tagból áll.
A vizsgáztatóknak kijelölésükkor jelezniük kell a Vizsgaközpont felé, ha a vizsga során várhatóan
összeférhetetlenség állna fenn.
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F. Összeférhetetlenség
A Vizsgaközpont és a vizsgáztatók kötelesek biztosítani a vizsgák szabályos lebonyolítását, kizárni az
összeférhetetlenséget a vizsga során. A vizsga napján a vizsgáztatók a vizsgázók névsorának
megismerésekor összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá. Amennyiben a vizsgáztató hibájából a
vizsga szabályos lebonyolítása, a vizsgaeredmény pártatlansága sérül, a Vizsgaközpont eljár az adott
vizsgáztatóval szemben.
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III. számú függelék
A vizsgáztatók ellátásáról a vizsga során
1.§ A Vizsgaközpont által kijelölt vizsgáztatók és a vizsgafelügyelő étkezési ellátását a vizsga napján a
vizsga ideje alatt saját költségére a Vizsgaközpont biztosítja. Ez a következőket foglalja magába:
a) A vizsgáztatók és vizsgafelügyelő részére ivóvíz folyamatos biztosítása (személyenként legalább 1
liter/ nap) a teljes ott tartózkodás alatt.
b) Kávé vagy tea biztosítása – kérésre – legalább egyszeri alkalommal.
c) Megfelelő mennyiségű étkezés (ebéd) biztosítása a vizsgáztatók részére a beszédkészség vizsga előtt.
Ez biztosítható mind meleg, mind hideg étkezés formájában a helyszínen, de nem okozhat csúszást a
vizsga menetében.
2.§ A vizsgafelügyelő és a vizsgáztatók – amennyiben a Vizsgaközpont által kívánt étkezést –
elutasítják, saját költségükre más megoldást is választhatnak, ez azonban a vizsga menetét,
időbeosztását nem változtathatja meg.
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