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I. fejezet
ÁlralÁxos RENDELKEZÉSEK

1.S

A szabáIyzat hatáLya kiteqed a ]v{iskolci Egyetenr alkalmazottaira. hallgatiila és tlz
irrtézrnényi nyelvi vizs gára j elerrtkező szenrélyekle.

A Miskolci Egyetem Idegennyelvi oktatási Közporrtja (a továbbiakban IoI() a nenlzeti
felsooktatásról szóló 2011. évi CCN. törvérry G\Tft ) XXX. fejezete, Vegyes r.endelkezések
65. Nyelwizsgák, ösztöndíjak 107.s (2) alapjárr 2012. év szepterrrberétol SZeIVeZ intéznlént'i
nyelvi vizsgákat.

A vizsga választlrató nyelvei: angol' német és orosz.

A vizsga szirrtjei: alap, kozép és felső'

Intézrrrényi rryelvi vizsgát azok a volt lrallgatóink telretrrek, akikrrek a sikeres egyetelrli
zárővtzsgéi1uk és az intézményi nyelvi vizsga között legalább 1rár.orrr (3) év eltelt. és még
nem rendelkezrrek a diplorrrálroz szükséges állarrrilag elisrnert rryelvvizsgával.

Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, al<ik a 20I2l20I3. tanévben tcttek
zárővizsgát. l
Az tntéznényi rryelvi vizsga nem minősül állarnilag elismer.t nyeivvizsgánakl lrrtéznréiryi
nyelvi vizsgaként a Miskolci Egyeterrr csak a ME ldegennyelvi oktatási I(ozpor'rtjában letett
intézrnényi rryelvi vizsgát fogadja el az oklevél kiadásánakfeltételekérit.

Azit^ltézmérryi nyelvi vizsgáról szóló határozatot személyesen (vagy avizsgáző által adott
írásbeli neglratalmazással) lehet átvenrri az írásbelit követő lrarmadik lréttoI liezdődoerr.

Az intézményi nyelvi vizsga fogalma

2.S

A Nernzeti felsőoktatásró] szóló 2011. évi CCIV. törvény (l'Jft) XXX. Í.ejezete. Vgg1rcs
rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.$ (2) alapján ha a felsőo]<tatási irltézrrlén1'
szervezeti és rrrtiködé si szabáLyzata így rendelkezik, akkor az oklevél, illetve a bizorryítván1,
megszet.zéséhez előírt általárros nyelvvizsga-követelrnérry teljesítése aló1 nrentestilnek azok
a lrallgatók, akik a sikeres zárővízsga napjától szárnítotl 1ráron éven beltil irenr nrlttatták be

a felsooktatási intézménynek az áItalános nyelvvizsgát.igazolő okir.atot és az oklevél, i]letr'e

a bizorryítvárry megszerzéséhez eloírt áltaiánoS nyeivvizsga-kovetelrr.iél'ry te]jesítése lrelr,ett

a felsőoktatási intézrnény álta1 szervezett kü1on nyelvi vizsgát tesznek.

Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoliára. akik a 20|212013. tarrévben tettek
zátővizsgát.

Azlntéznényi nyelvi vizsga és az áLtalános nyelvvizsga közti ktilönbségek:

a) Az intéznényi nyelvi vizsga állarrriiag elismert nyelvvizsgával sertlnrilyerr fornrában

netrr votrlrató össze.

b) Az irrtézrrrérryi nyelvi vizsga nem minőstil államilag elisnrertl't1,elr,r'izsgánali.

(6)

(1)

(2)
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(1)

Az intézményi nyelvi vizsga alapszabályai

3.$

A sikeresen teljesített intézményi nyelvi vlzsga a Miskolci Egvetemen, valatlint bárrrle11,ii<

lrazai FelsőoktatáSi intézményben, ahol a ME IoK által szervezett és teljesített r,izsgát
e l fo g adj ák, o kl evé1 kiá1lításálio z bizto sit 1elrető sé get.

A vizsga angol, nérrret és orosz rryelvbőI telrető alap, közép és felső szitr|etl.

Általános nyelvi vizsga, mely csak aZ egyetemi (fóiskolai) ok]evél nregszerzósére

lrasználható.

(4) A vizsga kotnplex, Í.eháÍ. az írásbeli és szóbeli csak azonos l,izsgaidőszakban teheto ]e és a

komplex vizsga korlátozás néikül isnrétellrető a törvérry álta1 nregszabott időirrterva]1ltttlbatr.

(5) A vizsga mindkét része mindig rrgyanazon a napon zajlik' az ír.ásbeii r'izsgát köi,eloerl rör,id

szünet után a szóbeli vizsgáztaÍásra kertil sor.

(6) A szóbeli vizsga kéttagír bizottság előtt zajlik.

(7) Yízsgázni csak érvényes fényképes igazolvánnyal lehet (személyazonosító igazolvárry,
útlevél' Írj típusú vezetői igazolvány)'

(8) Meg nenr engedett eszközök hasznáIata avtzsga azonnali fe lftiggesztését vonja ntaga után.

II. fejezet
Az nrÉzn'lÉxyl NYELvI vIZSGA KovETELMÉNYREND SZERE

4.S

Az irrtézrrrérryi nyeivi vizsga fajtájat tekintve általános kétrryelr,ti vizsga' anlel1' a

trrindennapi éIetlrelyzetekben történő idegen rryeivi konrnrunikáció1roz szLikséges

nyelvisnreret rneglétét négy nyelvi készségben (beszédkészség, beszédér.tés, olvasott sztveg
értése, szövegalkotás), továbbá a közvetítési készségben és a nye,lvisrrrereti jártasságban

méri.

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e a ktilörrféle életlrelyzetekben' il

tanulnrányaival/fog1alkozásáva|összeftiggo, illetve tnindennapi térná]<barr szóbari és írásbarr

idegen nye|ven korrrmunikálrri, vélemérryét kifejteni, iclegen nyelr,ti szöl,egeket tnegérteni.

1 ény e g e s i nformác i ó kat rrragyar rryeiverr kö zv etiteni.

A vizsga komplex nyeir'trrclást nrérő egyeterni vizsga, arnely szóbe1i és írásbeli r.észr'izsgá1<bÓj

ál1. A vtzsgázo akkor teljesíti a vizsga kovetelrnényeit' atnenrryiberr legalább 60.%-os

erednlérry't ér el a két vizsgarész eredményét Összesítve

IisóIvegyerilőség: Iogyatékossággal élő vizsgázóin]' szánrát.a -.lz ].:i{r.etenl biztosít.ja az

eg).en]ő esól'veket. A r'izsgára ielentkezés határicle.ióig el l<ei1 jrrttatni i}Z 0rvosszakctfiji

r,élenrórr-v nríisolatát aZ aclott liar Dékáni FIivatalilba, al:oi a ' I}ekán .jogosrrlt ?,

nrentesség/kedveznlétr'v* nregÍtélésér.e az egyeteni ibg'vatékosiigy,.i liöorc1irriitor' jar,asiata

alapjárr' i{ dékálri döntés Í.üggr,'ényébelr jcrgosult az I01( részvizs5t;ir"a 1.ogaclrri a jelcntkcziit'

Utólagosan leirr1ott igilzollrs a1ap3án trenr r,e1retiik iguin1'.be a kei1v*zirtótt\.*l''

(2)

(3)

a

(1)

(2)

(3)

(1)
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Az egyes vizsgarészek részletezése

4/A. S

Írásbeli részvizsga alapszinten

(1) Az írásbeli részvlzsga 4 feladatbóláll.

a) Szövegértés: egy 12-15 sor terjedelnrű idegerr nyelvÍi szöveg nlegértése. Az értést idegclr
rryelvű kérclésekre adott iciegen rryelvű válaszokka| ellenőrtzztik. A kérc]ések a sziir,eg
általános tarta|máta ésivagy konkrét információkr.a kérdezrrek. A kérdések r-rreilett
igazihamis állítáS is rnegtalállrató. A megszerezhető nraxirrrális pontszánr: 20 pont.

b) N},e1vismer.et: 10 pontos feleletválasztós teszt megoldása (3 nlegadott
válaszlelretőségből arurak a szónak/szószerkezetnek a kiválasztása, atli aZ adoti
monclatban a legmegfe1előbb). A megszerezhető rrraximális pontszám: 10 pont

Az első két feladat nlegoldására 60 perc áll a vizsgótzó renclelkezésére. A .fbtac|attapok 
.

beadása után a vizsgázó megkezdi a további írcÍsbeli yizsgarés':ek nlegolclíi'sótt,.

c) Szövegalkotás: avizsgázónak 40-60 szó terjedelmti ic1egerl rr1'elvti ilrfor.rrrális t-izenetct
kell írnia, idegen nyelvir lrirdetés/meghívó és magyar nyeiven rrregadott szenrpotrtoLi
alapjárr. A feiadat a vizsgázo szövegalkotási, nyelvlrasználati, tryelrltani ismer.eteit és
szókirrcsét méri. A megszeTezhető maximális pontszárn: 15 potrt

d) Közvetítés: egy 10-15 SoIoS idegen nyelvű szöveg/folrnanyomtatváIly 1őbb 'l'
irrforrrrációinak közvetítése magyal nyelven. A fontos infor.nrációk negtalálását célzott
kérdések és/vagy táblázat kitöltése segíti. A megszerezlrető maxinráliq nnrrtszárrr. l5
pont

A harnlctdik és negyedik íl.ásbeli feladat megoldására 60 perc áll a vizsgítzó rendelkezésére.

Az írds'beli részvizsgán elérhető maximális pontszdm,' 60 1:ollt. A 3. és 4 fb|ctdctt
nle go l cld s d ho z lty o mt ctt o tt e g1l- v a gy ké t ny e lyű s zó t ár h a s z nal h at ó'

4/8.$

Szóbeli részvizsga alapszinten

(1) A szóbeli részvizsga 3 feladatból á1l.

a) A vtzsgáző bemtrtatkozó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval' A kérdések főként a
vlzsgázó murrkahelyével' lrivatásával, murrkájával és tanuin'iányával ka1lcsoia1os

témákat érintenek.

b) Képleírás . Avizsgázó két kép közülválaszthat _ ríeghatározott 8 ténrakorbol.

c) onálló ténrakifejtés 8 megadott témakör alap1án.

A szóbeli vizsga során:

Fe1késziiiési idő nincs,

Szótár nenr lrasználható,

A vtzsgáző a második és harmadik feladatot huzza.

A szóbeli vizsga időtartama 8-i0 pelc' amelynek sorátl értékeljtik a vlzsgázo

beszédértési és kommunikációs feladat-rnegoldási készségét a vizsgáztatóva1 folytatotL

iriterakció során.

A vizsgázőnak lelretosége van az áIta\a elsaiátított trrciás eloaclására a képleírás és az

Önálló témakifejtés sot.án. (2. és 3. feladat)
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d) A szóbeli vizsgán nyiljtott teljesítniény értékelése aZ alábblszetll1rotrtok szerirrt törtérrili:

- beszédértés, interakció: 5 porrt

- szókincs, kifejezésrrród: 15 pont

. beszédér.tés, a kommunikációs feiadat teljesítése: 15 pont

. nyelvhelyesség: 5 pont

A szóbeli részvízsgánösszesen 40 pont szerez1rető.

Írásbeli vizs garész középszinten

s.$

(1) Az írásbeli részvizsga 4 feladatból á11.

a) Szövegértés: egy 15-20 sor terjedelrrrű idegen rryelvű szöveg n'regértése. Az értést ide ger'r

, nyelvű kérdésekre adott idegerr nyelvű válaszokkal eller-rőrizzük' A kérclések a ször'eg

á]talár-ros tartalnrára és/vagy korrkrét inforrnációkr.a kérclezr'iek. A kérdések l<özött

igazllramis állítás is megtalálható.

A megszerezlrető maximális pontszám: 20 pont.

b) Nyelr,isrrre ret: 10 pontos feleletválasztós teszt nrego1dása (3 rrregadott

válaszle1retőségből annak a szónak/szőszerkezetnek a kir,álasztása, ani aZ adott

monclatban a legmegfelelőbb). A megszerezhető maxirnális polilSzám: 10 porrt l
Az első két fetadat ll,tegoldttsítra 60 perc dll a vizsgázó rendelkezésére, szóÍ(tr ncnl

l,tasznalható. A feladatlapok beadá'sa tÍítn a vizsgtizó nlegkezcli a Íol,ábbi írd,sbeli

vizs gar é szek me goldás át,

(c) Szöveealkotás: avízsgázónak 100-120 sző terjeclelmű idegerr nyelvii e-nrailt kell írnia

magyal nyelven megadott szempontok alapján. A feladat a vtzsgáző szövegalkotási.

nyelv1rasználati' nyelr,tani ismereteit éS szókincsét méri. A felac1at r'rregoldásálroz

nyomtatott egy- vagy kétnyelvű szőtát haszrrálható' A trregszerezlrető nraxinilrlrs

pontszán: 15 pont

d) Közvetítés: egy 15-20 soros idegen nyelvű szöveg főbb irrfor.rrrációirrak közr'etítése

magyar rryelven. A fontos infornrációk megtalálását célzott kérclések és/vagy táblázat

kitöltése segíti' A feladat rrregoldásálroz nyomtatott egy- vagy kétr'r1'gIyi1 szótár

használható.

A n"regszerezlrető maximális pontszánr: 15 pont

A harmadik és negyedik írásbeli fetadat megoldítsarcL 60 perc élll a vizsgazr)

rendelkezésére, szóíár haszndlható. Az ír(isbe]i részl)izsgan elérhető tllctx,i,nlcilis'

pontszám'. 60 pont

Szóbeti vizs garész középszinten

6.S

(1) A szóbeli részvizsga 3 feladatból ál1.

a) A vtzsgáző bernutatkozó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval. 
.A l.é,.ié'.k fóként a

vízsgázőn.@u1,murrkájáva1éstanu1nrányárla1l<apcsoiatos
térnákat érinterrek.

b) Térrrakif.ejtés során avizsgáző önálióan beszéI egy rrregadott térr-ráró] kep(ek) alap.ján' A

vtzsgáző két kép köziil választhat.
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c) Avizsgáző egy ellentétpárthuz idegen nyelven' amelynek kapcsán kifejti vé1enrén),ét es

érvel.

A szóbeli vizsgasorán:
- Felkészülési ido nincs,
. Szótár nenr lrasználható,

- A vizsgáző a második és lrarrnadik feladatot huzza.

- A szóbeli vizsga időtartama 10-12 perc, anrelynek solátr ér.tékelitik a r,izsgltzci

beszédértési és kommurrikációs felac1at-nrego1dási készségét a :,\,zsgázLa1ól'a]

folytatott interakció során'

. A vízsgázőnak lehetősége van az áItala elsajátított tuc1ás előadására az örrálló
témakifejtés és az érvelés során. (2. és 3. feladat)

A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény értékelése az alíhbt szempontok szerint
tör1énik:

beszédértés' inter.akció: 5 pont

. szókincs' kifejezésmód: 15 porrt

- beszédéfiés, a komrrrunikációs feladat teljesíiése: 15 porrt

- nyelvlrelyesség: 5 pont

A szóbeli r.észvizsgan összesen 40 pont szerezhető.

Írásbeli vizsgarész felső szinten

7.S

(1) Az írásbeli részvizsga 4 feladatbólá11,

a) Szövegértés: egy 20-25 sor terjedelmű idegen nyelvű szöveg megértése' Az ér.tést idegerr

rryelvű kérclésekre adott idegen rryelvű váIaszokka|el1,enől:izzük. A kér.dések a ször'eg

általános tartalmára és/vagy konkrét információkra kér.dezr-rek. A kérdések közöt1

igazilramis állítás is megtalállrató.

A megszerezl.rctő rrraxirrrális pontszám: 20 pont.

b) Nyelvismeret: egy osszefliggo, 10-15 sor terjedelmii .szövegből lriányzó n1'e)vi

információkat kell pótolni 3 megadott válaszlehetőségbol (a, b, c), anri a vizsgázó 1exikai

és/vagy nyeh.tani ismereteit méri. A megszerezheto maximális porrtszárrr: 10 pont

Az első két fetadat megolddsára 60 perc áll a vizsgózó rendellrezésére, szót.cir netlt

hasznítlható' A fetadatlapok beadásct t,Ían a vizsgázó ntegkezcli ct tol,dbbi írasbeli
yiz s gar é szek me goldás át'

c) Szövegalkotás: a vizsgázónak 180-200 szó terjádelmti iclegen rryelvír szöveget kel1

alkotnia idegen nyelven nregadott szempontok alapjárr' A feladat a vizsgá.ző

szövegalkotási, nyelvhasználati, rryeh.tani isrrrereteit és szókincsét nlér.i. A |eiadat

-.go|dá'ál'oz nyonrtatott egy. vagy kétnyelvű szótár lrasználható. A nregszer.ezlrető

maximális pontszám: 15 pont

d) I(ozvetítes: egy 15.20 SOroS idegen nyeivu SZÖVeg lllagyar nyelvle foLdítása. A |e]adat

megoldásá1roz nyomtatott egy- vagy kétnyelvÍi szótár használlrató'

A megszerezhető maximális pontszám: 15 porrt

A harmadik és negyedik írásbeli feladat nlegold(l'gdra l20 perc dll a l,iz,sg(Lzó

rendelkezésére, nyomtatott szótár használható, Az írásbeli rés:yizsg(tn elérhető

maxinldlis pontszám.. ő0 pont
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Szóbeli vizsgarész felső szinten

8.S

(1) A szóbeli részvizsga 3 feladatból áll'

a) A vizsgáző bemr'rtatkozó beszélgetést folyat a vizsgáztatóval. A kérclések főként az

alábbi térrrakörök közül legalább kettőt érintenek: Egyetemi tarrulmányok, Munl<a.

Lakóirely és környezet, Szabadidő és szórakozás, Konrmtrrrikáció és Média, Utazás és

Turizmus, Kömyezetvédelem, Fogyasztói társadalorr'r, Személyes kapcso1ettok"

Egészséges éietmód'

b) Ténrakifejtés solán av\zsgáző önállóan beszél egy megadott ténráról kép(ek) alapjárr. A

vtzsgáző két kép koztil választlrat.

c) Avizsgázo egy témát lrilz idegen nyelven, majd kifejti vé]errrényét és éri'eit a ténláva]

kapcsoiatban.

. A szóbeli vizsga során:

- Felkészülési idő rrincs,

. SzótáI nem használlrató,

- A vtzsgáző a második és harmadik feladatot lluzza.

- A szóbeli vizsga időtar1arna 12-15 perc, amelynek során értékeljiik a :,lzsgár'ó

beszédértési és kommr-rnikációs feladat.megoldási készségét a vtzsgáztatór,al folytatott

interakció során.

- A vizsgázőnak lehetosége van az áItala elsajátított tuclás előaclásál:a az öná}ló

témakifejtés és az érveléssorán. (2. és 3. feladat)

A szóbeli vizsgán nyÚtjtott teljesítmény értékelése az alábbi szenrpontok szelirrttör.térrik:

- beszédértés, irrterakció: 5 pont

- szókincs, kiíejezésrnód: 15 pont

- beszédér1és, a komnrunikációs feladat teljesítése: 15 porrt

- nyelv1reiyesség: 5 pont

A szóbeii részvizsgán összesen 40 porrt szerezlrető.

A vizsgák időtartama

e.s

(1) Alapszirrten az írásbeli részvizsga időtartama: 2x60 perc

(2) Alapszinten a szóbeli részvizsgaidótartama: 8 - 10 peic.

(3) Középszinten az írásbeli részvizsga idotartama: 2x60 perc

(4) Középszirrterr a szóbeli r.észvizsga időtartama: 10 - 12 perc.

(5) Felso szinten az írásbeli részvizsga időtartarrra: 60 + 120 perc.

(6) I]elsó szinterr a szóbeli részvizsga idotartarna: 12 - 15 perc.

'l
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A szóbeli részvizsga lebonyoIítása

10.$

(1) A szóbeli részvlzsgaazIoK oktatóiból, rryelr,.tanáraiból összeállított kéttagír biz'ottság

előtt törtérrik. A nyelvi vizsgán avizsgáző nye1vi teljesítrnényét abtzotIság két tagja

ér1ékeli.

(2) Avizsgázot nem vizsgáztathatjaaz a szeméIy, aki a vizsgázőval a Ptk. 685. s b) porrt.ja

szerirrti közeli hozzátafiozói, illetve fliggelmi vagy tizleti viszon1,|a1 áIlt. Az a vizsgirztató,

akivel szemben az emIített összeférIretetlenségi okok valanrelyike íirrnál1, köteles aZÍ" aZ

igazgatirrak, vagy aZ intézmérry Vezetójének jelerlterri. Az összefór.lretctlerrscg

nregsztintetése ér.dekéb en az igazgató irrtézkedik.

(3) Egy bizottság egy vizsgaalkalommal legfeljebb 20 fótvizsgáztathat,

(4) A szóbeii vizsgár.ól - avizsgázó előzetes beleegyezésével - tudotnárryos kutátási célboI

hairg-, iiletve videofelvétel készülhet.

(5) A szóbeli vizsga megkezdése elott avizsgáző köteles ellenor.izrri szernélyes adatairrak

helyes s é gét és porrtatlans ág esetén az adatokat lrelyesbíteni'

Az írásbeli részvizsga lebonyolítása

11.S

(1) Az írásbeli részvizsga megszeruezéséét1, a tételek elkészítéséért és a titkosításér.t az IoI(
igazgal.őja és/vagy az áItalamegbízott szerrrélyek a felelosek.

(2) Az írásbeli részvtzsgát úgy kell megszewezni, hogy a tételek titkossága az ír.ásbeli r,izsga

megkezdés éig, azírásbeli dolgozatot készítok és javítók személyérrek titkossága r-rrirrdvégig

biztosítva 1egyen.

(3) Az írásbeli részvizsga szövegalkotási és közvetítési Í.eladatairrak rrregoldása alatt. alap

szinten az összes feladat megoldásához nyomtatott szótár használlrató.

(4) Az írásbeli részvizsga megkezdése előtt avlzsgáző köteles e1lenorizni szerr-rélyes adatairrak

helyessé gét és pontatlans ág esetén az adatokat helye sbíteni.

A vizsgákon elérlrető pontszánok

12.S

(1) A vizsga értékelése pontozással torténik. A vizsga.ákkor mirrősítlrető sikeresnek' ira et

vizsgáző legaiább 60{/,. os eredmén1.t ér el a két vizsgarész (írásbeli és szóbeli) eredr'nérr1.ét

összesítve.

I
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Vizsgarész Értékelési szempontok Elérhető
pontszánok

Vizsgarészenként
eiér1reto

potrtszánroli

I\,'Ío.'f.]^]tryrvÉl! l!l l

Szóbeli
vizsga

Beszédértés' interakció 5 pont 40 nont

bU

ponttól

Szókincs. kifei ezésmód 15 pont

Beszédér1és' a komrrrunikáció s

felaclat te1iesítése
15 pont

Nyelvhelyesség 5 pont

Írásbe1i
vvsga

Szövegértés 20 oont 60 pont

Nvelvismeret 10 pont

Szövesalkotá 15 pont

Közvetítés 15 pont

Elérheto maximális potÍszám: 100 pont

II. fejezet I
A JELENTKEZÉS És a vlzscaRa nocsÁrÁs FELTÉ.rELEI

13.S

(1) A Miskoici Egyetem azon volt lrallgatói tehetik csak le a vizsgát, akikrrek sikeres
zfuővízsgájuk és az intézményi rryelvi vizsga rrapja kozött eltelt mirrimum 3 év és rlrég rtetrr

teljesítették az oklevél megszerzéséhez előít áilamilag elismer1. általános nyeh,r,izsga
követelrrrén1't.

Ez a rendelkezés azoknál alkalrnazlrató utoliára, akik a 201212013. talrévben tettek

zátővtzsgát

(z) A jelentkezés csak a jelentkezési lap és a beÍizetést igazoló csekkszeli,ény vagy barrki

átutalás igazoiásának határidőre tör1énő együttes leadása esetén ér.vérryes'

(3) A vizsga egy év folyamán lrárom vizsgaidőszakbarr telrető: szeptenrbelberr/októberben'
j anuárban és j irnir-rsbarr'

(4) Az egyes vizsgaidoszalaa való jelerrtkezés határiclej+j az IoI{ hoirlapján (umv'.iok.ur-ri-

rrri sko 1c. 1rr-r) me gtal álható.

(5) Az irrtéztnényi nyelvi vtzsgárajelentkezni az IoK által r.endszeresített jelentkezési lap

kitoltésével és a vizsgadíj befizetésével lelret. A jelerrtkezési lap és a sárga készpérlz.

átutal ási c sekk b eszer ezhető személyes e1l aZ I oK admirri sztr.ác i ój ában.

(6) A vizsga díja aiap Szinten: t8.000 Forirrt;közép szinterr: 20.000 forint; felső szirrten: 25'000

forint. ',

(1) A jelentkezéseket orrline érkezteti az IoK. A digitalizált' kitöltött jelentkezés\ |ap az er.ecle ti

befizetést igazolő csekkszelvérry, bankkivonat, vagy aZ átr"rtalási igazolás cligitalizáit

váIÍ"azatával egytittesen érvérryes. Arrrenrryiberr a befizetés csekken torténi]<, itg1. u'"''.,u'.

eredeti példán!át avizsgázőköteles legkésőbb a vizsga rrapján. a vizsga niegkezclése e1őtt
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\/á I tozat

(1)

(2)

átadrri az IoK irivatalos képviselójének.

(8) Az IoK a hiárryosan Vagy rosszul kitöltott, továbbá a vizsgadí1 befizetésének igazolása
nélkül beküiclott jelentkezések esetében hiánypótlásra szólít fel.

(9) Az I, szánir nrelléklet alapján a vtzsgáta jelerrtkezőkr ől, abeftzetésről ós a liötc]czcttsl-gI.őJ
arralítikus nyilvárrtartás késztil. A tar.talornró1 a Miskolci Eg1'etetll Trélrzlig)'i Csztál;,át
nrinden rregyed év 10. napjáig azIoI{igazgatőja köteles tájékoztatrri.

Ertesítés a vizsgákról

14. s

Az IoK a vizsgák idejéről és helyéről- legalább 10 nappal avizsga kezdete e1ótt * e.rnai1-

berr értesíti a jelentkezót' és tájékoztatja a vizsgával kapcsolatos jogair.ól. valarrtint

köte1ességeirő1.

Minden vizs gára j elentkezot táj ékoztatrri kell a következőkrő l :

a) a szükséges igazolványok és bemrrtatásuk;

b) avizsgáhozszükséges és errgedélyezett segédeszközök;

c) a vizsgaszab áIyzatmegtekint1retősége;

d) a szerrréiyes' adatokban észlelt hibák j avításának kötelezettsége.

A vizsgadíj visszafizetése

1s.s

A nyeivi vizsgáért a jelen szabáIyzat 13. s (6) bekezdése szerinti rrródorr vizsgadíjat kell
fizetni.

A jelentkezési határidő lejar1a előtt történt visszalépés esetén az IoK a befizetett rlizcoar]i'i

100%-át fizeti vissza, kezelési költség levonása nélkül'

A jelerrtl<ezési határidő lejárra utátr. de legalább 14 rrappal a vizsga liezclcte előtt töl.tirrt

visszalépés esetén az IoK a befizetett vizsgadíj ]0%-át fizeti vlssza. 30uÁ kezelési-.
techrrikai költség levonása utárr.

A 14 napon belüli visszalépés esetén azÍoK a vizsgadíj 50%.át fizeti r'issza.

A visszalópési szándékot minden esetben írásban (elektronikllsan vagy postai iltorr) köteles a

vizsgázo jelezrri.

Halasztásltdőporrt átlrelyezés egyszeri vizsgadíj befi4etése rnellett eg)/szer kérhető. l]zt

követoelr az Idegennyelvi oktatási Központnak a vizsgaclíjat lrerri áI1 rrlódjában tor'áLlb

görgetni.

A vizsgahalasztásra/vizsgaidopont áthelyezésre legalább 14 nappal a vizsga kitŰrzött rrapja

elott van lel.retőség, melyet a vizsgáző írásbarr (elektronikusan Vagy postai irtori) köteles

jelezni.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(t)
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III. fejezet
VIzscaBREDMÉNYEK KoZLÉSE. A HATÁRoZAToK ÁrvÉrprn

16.$

Avtzsgázotaztntézményi rryelvi vizsgárr elért erednéiryér.ől, be]eér.lr,e a sz-óbeli t.észt ls. au.

IoI( e-rrraiiben tájékoztatja avizsga időpontját követőerr 2lréten bellil, cle legliésőbb 30

napot nenr me glral adó arr.

Az ldegennyelvi oktatási Központ a minősített vizsgákról legalább 2 lréten belLil. cle

legkésőbb 30 napot neffl meghaladóan a vizsgázó r.endelkezésér.e bocsátja a

vi zs galratározatokat.

A vizsgáról szóló hatátozataz értesítést követően személyesen Vagy írásbeii megJ.ratainrazott

közrernűkodésével vehető át.

. 
A vizsgázókjogai, jogorvoslatok

17.$

(i) A vizsga eredrnényére vonatkozóan felülvizsgálati kérelern nerr'r nyiijtlratóbe'

(2) A vizsgázonak - előzetes bejelerÍkezés ltánlaz Interneten közölt idopontban - jogában áli

egyszeri alkalomnral megtekinterri az írásbeli dolgozatát. Betekirrtésr.e a vizsgaeledt-nélly

közlésétől szánrított 1 héten belül van lehetőség.

IV. fejezet
ZLnó RENDELKEZÉSEK

18.$

(i) Jelen vizsgaszabályzat az ldegerirryelvi oktatási Közporrtban szernélyesen, tor,ábbá az

Forrctern hnnI 2pj {11 megtekinthetO.LóJ vLvI'l

(z) A vizsgázok adatainak kezelésére az infotmációs öru.errdelkezési jogról és az infornráció

szabadságról szóló 201 1. évi CXII torvény rerrdelkezései az irárryadók.

(3) A jelentkezésí lapon feltüntetett adatok valócliságáért a vizsgázó felelos.

(4) A további vizsgákból ki kell zárni és a nrár teljesített részerednrérryt is me g kell semmisíterli

annái a vtzsgáional, akit meg nem errgedett eszköz lraizrrálatárr értek' \/agy a csa1ás tén1'e

e gyébként rne gállapíth ato, így külonö sen, ha:

a) a do1gozat ér1éke|ői azt álIapítják meg' lrogy.. a megoldás részben vagy egészberr- 
szakrnailag bizonyítlratóan rnegegyezik egy nrásik vizsgázo rrregoldásár,al;

b) avizsgáztatók tetten érték a vizsgázőt előre kidolgozott nyelvi mirrtá]< használatán, más

v ízsgázőv al tö rtént b e szél geté s en, mob ilte1 efo n lrasználatárr, st]r .

c) a vizsgáztatóIr, vagy vizsgafelügyelők a vizsgázo szernólyazonosságát nenr tucljál<

kétséget ktzárőanmágállapítani, i|letve hitelt érdemlo módon bizorryítást nyer, lro91, a

vizs gán nem aZ eredetile g j elentkezet t v tzsgáző j elent me g'
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(5) Jelerr szabáIyzatota Miskolci Egye1em Szenátusa 239l20I4. számir Ilatározatkérrt fogadta el

2014. júrrius 1-i hatállyal' A szabáIyzatmódosítását a Szenátus a 53l20I7 ..sz'haÍ"ározaIáva1

fogadta el. A módosítás 20i7. április 1. napján lép hatályba.

Miskolc-Egyetemváros, 201], március 22.
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