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Pearson VUE vizsgamegállapodás 

Olvassa át, majd írja alá az alábbi vizsgamegállapodást. Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a 
vizsgafelügyelővel. A vizsgafelügyelő kifejezés ebben a dokumentumban a vizsgát felügyelő, megbízott személyt jelenti. 

1. Személyes tárgyak nem vihetők be a vizsgaterembe. Ilyen személyes tárgyak többek között az alábbiak: mobiltelefon, 

hordozható számítógép/digitális személyi asszisztens (PDA) vagy más elektronikus eszköz, csipogó, karóra, tárca, 

kézitáska, lőfegyver vagy egyéb fegyver, kalap (és egyéb, nem vallási jellegű fejfedő), táska, kabát, dzseki, toll vagy 

ceruza. A vizsgaterembe nem vihető be 0,5 centiméternél szélesebb hajcsat és hajtű, valamint 1 centiméternél szélesebb 

fejpánt vagy hajpánt. A vizsgaterembe nem vihető be 0,5 centiméternél szélesebb, levehető ékszer. A vizsgaterembe 

nem vihető be könyv és/vagy jegyzet, amennyiben azok vizsga közbeni használatát nem engedélyezte a vizsgaprogram 

szponzora. Valamennyi személyes tárgyát a vizsgafelügyelő által kijelölt biztonságos területen kell tárolnia, vagy ki kell 

vinnie a gépkocsijába. Ha megtagadja a személyes tárgyai tárolását, nem vehet részt a vizsgán, és elveszti a vizsgadíjat. 

Valamennyi elektronikus eszközt ki kell kapcsolnia a kijelölt biztonságos területen való tárolás előtt.  

2. A vizsgafelügyelő meg fogja kérni, hogy ürítse ki a zsebeit, hogy ezáltal megbizonyosodjon róla, semmi sincs bennük. Ha 

a haja elfedi a fülét, előfordulhat, hogy a vizsgafelügyelő megkéri, hogy fedje fel, hogy ellenőrizhesse, nincs-e Bluetooth 

eszköz jelen. A vizsgafelügyelő arra is kérheti, hogy tűrje fel a ruhája ujjait, hogy láthassa, nincsen semmi ráírva a karjaira. 

Mielőtt belépne a vizsgaterembe, megkérik, hogy simítsa le a ruháját (például a karján, lábán és derekán), hogy 

megmutassa, semmit sem rejteget a testén. A vizsgaközpont nem vállal felelősséget elveszett, eltulajdonított vagy rossz 

helyre tett személyes tárgyakért. A tanulás NEM engedélyezett a vizsgaközpontban. 

3. Egyes vizsgaprogram-szponzorok megkövetelik a vizsgafelügyelőktől egy digitális fénykép és/vagy digitális aláírás 

begyűjtését, valamint esetlegesen a személyazonosító okmányok digitális hitelesítését. Ennek célja az egyes vizsgázók 

személyazonosságának megerősítése, valamint a vizsga biztonságának és tisztaságának szavatolása. Szükség esetén 

a vizsgafelügyelő a vizsgaterembe történő belépés előtt igényli Öntől ezeket az adatokat. Tudomásul veszi, hogy ha nem 

tesz eleget ezeknek a bejelentkezési eljárás során, akkor megtagadhatják Öntől a vizsgaterembe való belépést, nem 

teheti át a vizsgaidőpontját másik időpontra, illetve elvesztheti a vizsgajelentkezési díját.  

A bejelentkezési eljárás során alkalmazott azonosítási követelményeket a vizsgaszponzor határozza meg, és a 

vizsgafelügyelő ezt az eljárást nem bővítheti ki, törölheti vagy módosíthatja. Miután belépett és helyet foglalt a 

vizsgateremben, a vizsgafelügyelő ellátja Önt azokkal az anyagokkal, amelyek vizsga közbeni – jegyzetelésre vagy 

számolások elvégzésére való – használatát a vizsgaprogram szponzora engedélyezi, illetve minden olyan egyéb anyagot 

megkap, amelyet a vizsgaprogram szponzora meghatározott. Nem viheti ki ezeket az anyagokat a vizsgateremből, 

illetve a vizsga kezdete előtt nem kezdhet el a jegyzettáblájára írni. Ha új vagy további anyagokra van szüksége a 

vizsga közben, kézfeltartással jeleznie kell azt. A vizsgát követően minden tárgyat vagy anyagot azonnal vissza kell 

szolgáltatnia a vizsgafelügyelőnek. 

4. A vizsgafelügyelő belépteti Önt a kijelölt munkaállomásra. Ön meggyőződik róla, hogy azon a vizsgán fog részt venni, 

amelyre regisztrált. Amennyiben ellenkező utasítást nem kap, maradjon a kijelölt székén, amíg a vizsgafelügyelő ki nem 

kíséri a vizsgateremből.  

5. Miután belépett a vizsgaterembe, nem kommunikálhat más vizsgázókkal. A vizsgateremben való bármilyen zavaró, 

fenyegető vagy csaló viselkedés alapul szolgálhat a vizsgája befejezéséhez, a vizsgaeredményei érvénytelenítéséhez 

vagy a vizsgán egy jövőbeli időpontban történő részvételtől való eltiltáshoz. 

6. Elfogadja, hogy enni, inni, rágózni, dohányozni, és/vagy a többi vizsgázót zavaró zajt kelteni tilos a vizsga közben. 

7. A vizsga egésze közbeni nagy fokú biztonság biztosítása érdekében mindvégig felügyelve lesz. Előfordulhat, hogy hang- 

és videofelvétel is készül vizsga közben. 

8. Előfordulhat, hogy a vizsga megkezdése előtt egy titoktartási megállapodással vagy egyéb biztonságára vonatkozó 

nyilatkozattal találkozik. Ebben az esetben olvassa el, vegye tudomásul és fogadja el az adott dokumentum feltételeit az 

adott időkorlát alatt (amennyiben alkalmazható), hogy megkezdhesse a vizsgát. Amennyiben nem ért egyet, nem 

folytathatja a vizsgázást, és elvesztheti a vizsgadíját. Ha az „ELUTASÍTOM” lehetőséget választja, a vizsgamunkamenet 

azonnal véget ér. 
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9. A szünettel kapcsolatos irányelveket a vizsgaprogram szponzora határozza meg. Egyes vizsgák magukba foglalhatnak 

ütemezett szüneteket és, amennyiben engedélyezve vannak, az ezekre vonatkozó utasítások meg fognak jelenni a 

képernyőn a megfelelő időpontban. Fontos megjegyezni, hogy a vizsgaidő megállítása a vizsgaprogram szponzorának 

szabályzatától függ. Ha bármikor nem beütemezett szünetet tart, illetve ha szünetet tart egy olyan vizsga közben, ahol 

a vizsgaprogram szponzora nem ütemezett be szünetet, a vizsga időmérője nem áll le. A vizsgafelügyelő „szünet” módra 

állítja a munkaállomását, emellett magával kell vinnie a személyi igazolványát, amikor elhagyja a termet. A 

vizsgafelügyelő ellenőrzi a személyi igazolványát, mielőtt visszakísérné Önt a helyére, és utána folytathatja a vizsgát. 

10. Ha bármiféle szünetet tart, MIELŐTT hozzáférne az eltárolt személyes tárgyaihoz, engedélyt KELL kérnie erre a 

vizsgafelügyelőtől (ez alól kivételt képeznek a kényelmi eszközök, gyógyszerek és ételek, melyekhez engedély nélkül 

hozzáférhet). Amennyiben a vizsgaprogram szponzora külön nem engedélyezi, a személyes tárgyakhoz semmiféle 

szünet során nem férhet hozzá. Ilyen személyes tárgyak többek között a mobiltelefon, vizsgajegyzetek és tanulmányi 

jegyzetek. 

11. Minden szünet során el kell hagynia a vizsgatermet. Ha el kívánja hagyni a vizsgaközpontot bármely szünet alatt, 

egyeztessen a vizsgafelügyelővel, hogy a vizsgaprogram szponzora megengedi-e, hogy elhagyja az épületet. 

12. Valamennyi, a vizsgaprogram szponzora által előírt, megfelelő bejelentkezési és kijelentkezési eljárást követnie kell. 

Ebbe beletartozhat a személyi igazolványának felmutatása, amikor elhagyja a vizsgatermet, illetve újból belép oda. 

Mielőtt újra belépne a terembe, megkérik, hogy ismét simítsa le a ruháját (például a karján, lábán és derekán), hogy 

megmutassa, semmit sem rejteget a testén. Amennyiben ellenkező utasítást nem kap, a vizsgafelügyelő odakíséri Önt a 

kijelölt munkaállomáshoz, és engedélyezi a vizsga folytatását. 

13. Ha bármilyen problémát vagy zavaró tényezőt tapasztal, vagy ha bármely egyéb kérdése vagy aggálya lenne, azt 

kézfeltartással kell jeleznie, és a vizsgafelügyelő segít Önnek. A vizsgafelügyelő nem válaszolhat a vizsga tartalmával 

kapcsolatos kérdésekre. Ha bármely kételye lenne egy vizsgakérdéssel vagy képpel kapcsolatban, jegyezze fel az adott 

elem (kérdés) számát (ha van ilyen), hogy megvizsgálhassák az elemet. 

14.  Miután befejezte a vizsgát, előfordulhat, hogy egy opcionális, képernyőn megjelenő értékelés kitöltésére kérik. 

15. Amennyiben ellenkező utasítást nem kap, miután befejezte a vizsgát, fel kell tennie a kezét, és a vizsgafelügyelő 

odamegy a munkaállomásához, és ellenőrzi, hogy a vizsgamunkamenet megfelelően ért-e véget. Az adott vizsga 

típusától függően előfordulhat, hogy a vizsga befejezését követően a vizsgaprogram szponzora esetlegesen megjeleníti a 

vizsgán elért pontszámát a számítógép képernyőjén; vagy esetlegesen kap egy kinyomtatott jelentést a pontszámáról; 

vagy kap egy igazolást arról, hogy elvégezte a vizsgaprogram szponzorának vizsgáját. Ha kinyomtatott információkat 

kap, ismét be kell mutatnia a vizsgafelügyelőnek a személyi igazolványát, és vissza kell adnia minden olyan anyagot, 

amelyet a vizsga megkezdése előtt kapott. Nem hagyhat semmilyen anyagot a vizsgája munkaállomásán, miután 

befejezte a vizsgát. 

16. Nem viheti ki a vizsgakérdések és vizsgaválaszok másolatait a vizsgaközpontból, és nem oszthatja meg vagy vitathatja 

meg senkivel sem a vizsgázás közben látott vizsgakérdéseket és vizsgaválaszokat. Ha nem tarja be ezeket a 

szabályokat, ha nem rendeltetésszerűen használja a számítógépet, illetve ha csalás gyanújába keveredik, megfelelő 

eljárás kerül végrehajtásra, amelybe beletartozik annak a lehetősége is, hogy a vizsgaprogram szponzora eljár Ön ellen. 

Az Ön adatainak védelme: A vizsgaeredményeit titkosítjuk, majd továbbítjuk a Pearson VUE és a vizsgaszponzor részére. 
A vizsgaközpont nem őriz meg semmilyen adatot, kivéve azt, hogy mikor és hol került sor a vizsgájára. A Pearson VUE 
adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó irányelvei további információval szolgálnak, melyeket a Pearson VUE weboldalának 
(www.pearsonvue.com) felkeresésével ismerhet meg, illetve ha felveszi a kapcsolatot a Pearson VUE ügyfélszolgálattal. 

A lenti aláírásommal vagy digitális aláírásommal:  

• Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Pearson VUE megőrizze és továbbítsa a személyes adataimat és 
a vizsgaválaszaimat az Egyesült Államokban lévő Pearson VUE és a vizsgaszponzor részére (amelyek bármelyike 
lehet más országban, mint ahol a vizsgát teszem).  

• Megértettem a fent közölt információkat, és vállalom a szabályok, illetve minden egyéb programszabály betartását, 
amelynek betartásába beleegyeztem a vizsgára való regisztrálásom során.  

• Megértettem, hogy amennyiben nem tartom be a szabályzatot, vagy ha azzal gyanúsítanak, hogy csalok, vagy nem 
rendeltetésszerűen használom a számítógépet, arról a Pearson VUE és a vizsgaszponzor jelentést fog kapni, 
valamint tudomásul veszem és elfogadom, hogy a vizsgámat érvényteleníthetik, továbbá a vizsgaszponzor egyéb 
intézkedéseket is tehet, például visszavonhatja a tanúsítványomat, és a vizsgadíjamat nem téríti vissza. 

 

Név (nyomtatott betűkkel): ________________________________________________ Dátum: ________________ 

 
Aláírás:________________________________________________ Vizsga: _________________________ 


