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EGYüD GYÖRGYI – FAZEKAS MÁRTA – HUSZTI JUDIT  
– KISZELY ZOLTÁN – TÓTH ILDIKÓ

a Nyelvvizsgáztatási akkreditációs 
Központ vizsgahely-ellenôrzési 

projektje II.*
Szakértôi jelentés

III.3. A szóbeli vizsgarész
Kérdésenként összegezve a 16 jegyzőkönyv adatain alapuló válaszokat, a következő 
eredmények születtek.
1. Hol tárolják a battériákat?

Szabad polcon: 0
Páncélszekrényben: 11
Zárt szekrény: 2
Vizsgaközpont hozza: 2
Otthon: 1
A kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy nem minden vizsgahely használ pán-

célszekrényt, vagy nem minden vizsgahelyen áll rendelkezésre, vagy esetleg nem 
minden válaszadó volt tisztában azzal, hogy a vizsgahelyen van-e páncélszekrény. Ha 
azért nem használják, mert ténylegesen nincs, akkor a jelenség aggályos, hiszen vizs-
gahelyek megfelelő páncélszekrény nélkül nem is akkreditálhatóak.

A fenti kérdésre adott leginkább problematikus válasz az utolsó, nevezetesen az a 
jelenség, hogy a vizsgáztatók otthon tárolják a battériákat. Egy vizsgaközpont minden 
vizsgaidőszakra új vizsgabattériákat készít, ugyanis a vizsgaszolgáltató felfogásából 
adódóan csak a legfrissebb témájú újságcikkek (magyar és idegen nyelvű szövegek) 
képezhetik a szóbeli vizsga inputját. A battériákat a szóbeli vizsgára a vizsgáztatók  
a vizsgaidőszak elején kapják meg. A körülbelül 24 újságcikket a vizsgáztatóknak fel 
kell dolgozniuk, ennek ismeretében tudnak kérdéseket feltenni. A vizsgaanyagot tet-
szőlegesen használják fel, és később oktatási anyagnak is alkalmas. Ez a magyarázata 
annak, hogy miért tárolhatják otthon a battériákat a vizsgáztatók.

Ez a helyzet több okból is aggályos. Egyrészt a vizsga standardizáltságának mérté-
ke bizonyosan alacsony, hiszen minden vizsgaidőszakban teljesen más szövegeket 
használnak, és a vizsgáztatók saját maguk állítják össze a kérdéseket. Másrészt csor-
bát szenved a vizsga biztonsága, ugyanis egy vizsgaidőszakban többször is használják 
ugyanazt a battériát, ami elősegítheti, hogy a vizsgafeladatok tartalma elterjedjen  
a vizsgázók között (lásd még a 12. kérdés tárgyalását a tanulmány ugyanezen fejeze-
tében), ez pedig visszaélésre adhat okot.

* A jelentést terjedelmi okok miatt két részletben közöltük. Az első részt lásd Modern Nyelvoktatás 
2008/3. pp. 10–28. – A szerk.
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2. A vizsga kezdetén ki adja át a battériákat a vizsgáztatóknak?
Vizsgahely-vezető vagy szakmai vezető: 7
Adminisztrátor: 5
Portás: 0
A vizsgaközpont képviselője: 2
Vizsgabiztos, (nyelv)vizsgaszervező: 4

A 2. kérdésre adott válaszok megnyugtatóak. A válaszok összege 18, ami azért ala-
kult így, mert több vizsgahely esetében mind a vizsgahely-vezető, mind pedig az ad-
minisztrátor átadhatja a battériákat a vizsgáztatóknak.

Említésre méltó az, ahogyan a vizsgaszervezőket az egyes vizsgahelyeken nevezik. 
Különösen a „vizsgabiztos” kifejezés problémás, ugyanis egyrészt ilyen kifejezést 
sem a kormányrendelet, sem az AK nem ismer, másrészt pedig nem lehet tudni, hogy 
ez az elnevezés milyen tevékenységeket takar.

3. Ha van szünet a vizsga során, hová kerülnek addig a battériák?
A teremben hagyják, amit kulcsra zárnak: 3
A teremben hagyják, amit nem zárnak kulcsra: 1
Az adminisztrátor vagy a vizsgahely-vezető visszazárja őket a páncélszekrénybe: 2
Általában nincs szünet, de ha mégis, akkor folyosó-felügyelet van: 3
Egyszerre csak az egyik megy ki: 3
Nincs szünet: 3
Vizsgáztatóknál marad: 1

A 3. kérdésre egy vizsgahellyel kapcsolatban érkezett nyugtalanító válasz Ezen a 
helyen a vizsgáztatók a vizsga szünetében a vizsgabattériát a teremben hagyják, amit 
nem zárnak kulcsra. A vizsgalátogató szakértő szerint ugyan egyik vizsgázónak sem 
jutott eszébe bemenni a terembe, és ha meg is tette volna, a vizsgaanyag nem igazán 
informatív vizsgacsalási szempontból, azonban a jelenségre mindenképpen fel kell 
hívni az érintett vizsgaközpont figyelmét.

4. A vizsga befejezése után ki veszi át a battériákat a vizsgáztatóktól?
Vizsgahely-vezető vagy szakmai vezető: 5
Adminisztrátor: 3
Portás: 0
A vizsgaközpont képviselője: 2
Vizsgabiztos, (nyelv)vizsgaszervező: 4
Vizsgáztatóknál marad: 2

A 4. kérdéssel kapcsolatban megnyugtató a helyzet.

5. A vizsgaidőszak lezárása után hogyan jut vissza a vizsgaanyag a vizsgaköz
pontba?

Hagyományos postai úton: 2
Gyorspostával: 4

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ vizsgahely-ellenôrzési projektje II.
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A vizsgahely egy képviselője személyesen viszi a központba: 1
A vizsgaközpont egy képviselője személyesen jön érte a vizsgahelyre: 4
A vizsgahelyen marad: 3
Vizsgáztatók viszik magukkal: 1
Vizsgáztatónál marad: 1

Az 5. kérdéssel kapcsolatban négy vizsgahelyet találtunk, ahol kifogásolható a gya-
korlat, azaz a vizsgáztatóknál marad, vagy a vizsgahelyen marad a vizsgaanyag. Két 
vizsgahelyen ez a gyakorlat már megváltozott. Egy vizsgaközpont esetében természe-
tes, hogy a vizsgahelyen marad az anyag, hiszen a meglátogatott vizsgahely egyben a 
vizsgaközpont is volt.

6. Milyen módon kap tájékoztatást a vizsgázó a vizsgáról?
Előtte írásban (például honlapon): 16
A vizsga során: 9
Egyáltalán nem kapnak: 0

Ennél a kérdésnél feltűnő, hogy azonos vizsgaközponthoz tartozó vizsgahelyek el-
térő gyakorlatot folytatnak: egy vizsgaközponthoz tartozó három vizsgahely közül 
kettőnél adtak a vizsga során tájékoztatást a vizsgáztatók, a harmadiknál nem. Egy 
másik vizsgaközpontnál öt vizsgahely közül egy esetében adtak szóbeli tájékoztatást, 
négy esetén pedig nem. Ez ugyan nem kardinális kérdés, de a vizsga standardizáltsá-
gához mindenképpen hozzátartozik az is, hogy a tájékoztatás egységes legyen.

Örvendetes jelenség, hogy a vizsga előtt minden vizsgahely nyújt valamilyen tájé-
koztatást a vizsgáról a vizsgázók részére.

7. Hogyan ellenőrzik a vizsgázók személyazonosságát beültetéskor?
Egy fényképes igazolvánnyal: 16
Két fényképes igazolvánnyal: 0

8. Előfordult-e, hogy a vizsgázó nem tudta hitelt érdemlően igazolni személyazonos
ságát?

Igen: 0
Nem: 16

A 7. és a 8. kérdésekre adott válaszok megnyugtató képet rajzoltak a személyazo-
nosság igazolásáról.

9. Átlagban milyen hosszú egy szóbeli vizsga?
Vizsgaközpontonként változó.

10. Az egy-egy vizsgára szánt időtartam azonos-e? (+/-10%)
Igen: 15
Nem: 1
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A 9. és a 10. kérdésre adott válaszok nem tártak fel jelentős anomáliákat. Az egyes 
vizsgahelyek igyekeznek a vizsga-specifikációban leírt időtartamokat betartani. 
Egyetlen kivétellel lehetett találkozni, ahol a vizsgaleírás szerint átlag 15–20 perces 
vizsga nem mindig volt ennyi. Néha 9 perc eltérés is tapasztalható volt az angolos 
vizsgákon két vizsgázópárosra fordított időtartam tekintetében, aminek az a magyará-
zata, hogy a kevésbé kommunikatív párosra több időt fordítottak. Általában ez a tö-
rekvés helyesnek mondható, azonban a vizsga standardizáltságának fenntartásához 
figyelni kell arra, hogy az egyes vizsgázókra szentelt időtartam különbsége lehetőleg 
ne legyen nagyobb 10 százaléknál.

11. Azonos forgatókönyv alapján zajlik-e a vizsga minden vizsgázó esetében?
Igen: 16
Nem: 0

A 11. kérdéssel kapcsolatban az eredmény megnyugtató; egyedül egyetlen vizsga-
helyen fordult elő jelentős eltérés a vizsgaszabályzattól, nevezetesen az, hogy egyedül 
is vizsgázott valaki, pedig a vizsga páros vizsga.

12. Ha a vizsga során van lehetőség jegyzetelésre, vissza kell-e adniuk a vizsgá
zóknak a jegyzeteiket?

Igen: 7
Nem: 1
Nincs lehetőség jegyzetelésre: 8

Az egyetlen nem válasz aggasztó, hiszen a vizsgázók hajlamosak terjeszteni egy-
más között a vizsgaanyagokat. A probléma hatósági kezelést igényel.

13. Megtalálhatóak-e a vizsgabattériában az értékelési kritériumok (részletes 
pontozási skálák)?

Igen: 9
Igen, de nem használják: 3
Nem: 4

A 13. kérdésre adott kilenc „igen” válasz azt jelenti, hogy nem csupán rendelkezés-
re állnak a battériában az értékelési kritériumok, hanem azt is, hogy a vizsgáztatók 
használták is azokat. A három „igen, de nem használják” válasznak az lehet a magya-
rázata, hogy jó néhány vizsgáztató elég rutinosnak érzi magát ahhoz, hogy ne kelljen 
tanulmányoznia a kritériumokat. Ez a jelenség a KER-re való átállás miatt különösen 
problematikus, hiszen a szintillesztés kapcsán a szóbeli értékelési kritériumok több 
helyen jelentősen módosultak.

Ennél is problémásabb az a jelenség, amikor a vizsgáztatóknak még lehetőségük 
sincs arra, hogy használják a kritériumokat, hiszen egész egyszerűen azok nem állnak 
rendelkezésre. A jelenségre az érintett vizsgaközpontok figyelmét fel kell hívni, és 
utasítani kell őket a probléma megoldására.

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ vizsgahely-ellenôrzési projektje II.
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14. Hány feladat áll rendelkezésre egy vizsgabattériában?
Előforduló válaszok: 20–25, 20, 24, 3, 20–30, 1–3, 2–6, 5

A 14. kérdésre adott válaszokat vizsgaközpontonként összesítettük, ugyanis nem a 
vizsgahelyek felelősek a szóbeli vizsgaanyagok összeállításáért. A válaszokból na-
gyon érdekes tendencia kirajzolódása tapasztalható: a külföldi vizsgaközpontok jel-
lemzően nagyon kevés vizsgaanyaggal dolgozzák végig a szóbeli vizsgát, míg a ma-
gyar központok ehhez képest többségükben igen sokkal. A kevés anyag használata 
kétségtelenül standardabb vizsgát eredményez, ám a vizsgabiztonság esetleg csorbát 
szenvedhet, míg a több anyag használata alacsonyabb standardizáltsági fokot, de na-
gyobb vizsgabiztonságot takar.

15. Szintenként hány vizsgázó van beosztva egy vizsgabizottsághoz?
A válaszokban előforduló számok: 2–11, 13, 3, 8, 14–34, 10–17, 10–21, 5

A 15. kérdésre adott válaszokat szintén vizsgaközpontonként, de csak a középfokot 
figyelembe véve összesítettük. Mindenképpen megjegyzendő azonban a következő: 
nagyon nehéz volt az összesítést elvégezni, mert egyrészt a kérdésre adott válaszokból 
arra következtettünk, hogy a kérdést nem kellő precizitással fogalmaztuk meg, ugyan-
is több vizsgalátogató szakértő nem a konkrétan meglátogatott vizsga vizsgázói lét-
számát tüntette fel a kérdőíven, hanem azt, hogy átlagban, illetve általában egy vizs-
gára, egy bizottsághoz az adott vizsgahely hány vizsgázót rendel be vizsgázni. Más-
részt pedig megállapítható, hogy a vizsgahelyek rendkívül változatos létszámokkal 
dolgoznak, aminek természetesen magyarázata az adott vizsgahelyre jelentkezők 
összlétszáma, de magyarázata lehet az is, hogy nincs egységes vizsgaközponti politi-
ka az egy bizottsághoz ugyanarra a napra beosztható jelentkezők létszámára vonatko-
zóan, vagy ha van is, esetleg nem tartják be. Természetesen a legfontosabb tényező az, 
hogy a vizsgaszabályzatban meghatározott maximális létszámnál ne legyen több vizs-
gázó beosztva egy bizottsághoz ugyanarra a napra.

Mivel a 14. és a 15. kérdés között szoros összefüggés van, érdemes megvizsgálni, 
hogy a feladatok száma milyen mértékben függ össze a beosztott vizsgázók számával. 
Ilyen összefüggés azonban egyáltalán nem tapasztalható, ahogy az a 14. és a 15. kér-
désre adott válaszokat egymásra vetítő táblázatból is kiolvasható.

Vizsgabattériában található feladatok száma 

és a bizottsághoz beosztott vizsgázók száma

Feladatok száma / beosztott vizsgázók száma vizsgaközpontonként
(név nélkül)
20–25 / 2–11

20 / 13
24 / 3
3 / 8

20–30 / 14–34
1–3 / 10–17
2–6 / 10–21

5 / 5
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A rendelkezésre álló adatok alapjának tehát jogosnak látszik az a feltételezés, hogy 
néhány kivételtől eltekintve a külföldi vizsgaközpontok nagyon kevés vizsgaanyaggal 
dolgozzák végig a szóbeli vizsgát, míg a magyar központok ehhez képest igen sokkal, 
függetlenül a vizsgára beosztottak létszámától.

16. Megegyezett-e a REX rendszer adott napra beosztott vizsgázói listája a valóság
ban megjelent vizsgázókkal? (Eltekintve a meg nem jelentek körétől!)

Igen: 11
Nem: 0
Nincs róla információ: 2
Részben: 3

A látogató szakértők két esetben nem töltötték ki a 16. kérdésre vonatkozó rubrikát. 
A három „részben” válasz egyikét egy olyan vizsgahelynél kaptuk, ahol nem csak egy 
bizottság volt, hanem kettő, valamint egy vizsgázó nem szerepelt a listán, mert ő az 
előző napról került (megfelelő indok alapján) az adott napra. Egy másik vizsgahely 
német nyelvvizsgáján a listán szereplő 10 vizsgázó közül 4 jelent meg, de nem a kiírt 
időpontban, és az adott bizottság vizsgáztatott még felsőfokot és alapfokot is. Ugyan-
ezen a vizsgahelyen az angol nyelvvizsgán a vizsgahelyen kapott listán 34 fő szere-
pelt, de közülük 8 fő halasztott. A REX listán 28 név szerepelt, melyből 4 fő halasztó. 
A vizsgahely listája szerint 12 órakor kezdődött a vizsga, a REX szerint 13 órakor.  
A valóságban 13-kor kezdődött és a 12.20-ra hívott vizsgázóval kezdtek. Továbbá a 
12.00 és 13.00 közötti időpontokra hívott vizsgázók nem szerepeltek a REX listán.

A hiányos és pontatlan információt nem biztos, hogy a vizsgahely hanyagsága 
okozza, hiszen egy számítógépes adattovábbítási rendszer mindkét végpontján előfor-
dulhat hiba, aminek elemzése nem lehet feladata jelen tanulmánynak.

17. Azok a vizsgáztatók végezték a szóbeliztetést, akiknek a neve a REX adatlapon 
szerepelt?

Igen: 8
Nem: 1

A 17. kérdésre adott válasz megerősíti azt a feltételezést, hogy a REX és a vizsga-
központok közötti adatáramlás még nem működik zökkenőmentesen. Bármikor elő-
fordulhat továbbá, hogy egy vizsgáztató valamilyen ok miatt az utolsó pillanatban 
lemondja a vizsgáztatást, és akkor már nem is fog egyezni a REX-re felvitt adat a 
valósággal.

18. A vizsgáztatók szerint hogyan biztosítja a vizsgahely az összeférhetetlenség kizá
rását?

Nyilatkozattal: 9
Más városból jönnek vagy külsősök: 5
Nem osztják be a tanárt saját tanítványhoz: 2

A szóbeli vizsgáztatás egyik kardinális pontjára utalt a 18. kérdés. A kapott eredmé-
nyek nem rajzolnak ki igazán megnyugtató képet.

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ vizsgahely-ellenôrzési projektje II.
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19. A szóbeli vizsga pontszámainak rögzítése a REX-re
Helyben történik: 4
A vizsgaközpontban történik: 12

A REX-re történő adatrögzítés jogát a vizsgaközpontok szabadon delegálhatják 
vizsgahelyeik részére. Ennek ellenére furcsa gyakorlat az, amikor egy vizsgaközpont 
bizonyos vizsgahelyeinek delegálja ezt a jogot, más vizsgahelyeinek pedig nem. Ér-
demes lenne utánanézni az ilyen döntések mozgatórugóinak. Egy vizsgaközpont meg-
vizsgált öt vizsgahelye közül négy nem rögzít szóbeli vizsgaeredményt a REX-en, 
egy azonban igen.

20. A helyben felvitt adatokat visszaellenőrzik-e?
Igen: 9
Nem: 2
Nincs helyi adatfelvitel: 5

Megítélésünk szerint ennek a kérdésnek – a 15. kérdéshez hasonlóan – sem volt 
teljesen egyértelmű a vonatkozási tartománya, ugyanis ha ez a kérdés a 19. folytatása, 
akkor csak négy vizsgahelytől kellett volna választ kapnunk, hiszen csupán négy vizs-
gahelyen történik szóbeli vizsgaeredmény rögzítése a REX-re.

A vizsgahelyek valószínűleg úgy értelmezték a kérdést, hogy függetlenül a REX-
től, ha bármilyen adatrögzítést végeznek a vizsgahelyen, akkor azt visszaellenőrzik-e. 
Ennek fényében aggasztó, hogy a beérkezett adatok szerint két vizsgahelyen nem tör-
ténik visszaellenőrzés, ami pedig a precíz munkavégzés egyik legalapvetőbb feltétele. 
A teljes képhez hozzátartozik azonban, hogy az egyik vizsgahelyen a központ által 
felvitt eredményeket szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

21. Egyéb megjegyzések
A 21. kérdésre adott válaszokból az derült ki, hogy a 16 meglátogatott vizsgahely 
közül három működésével kapcsolatban lehet komoly aggodalmakat megfogalmazni 
a szóbeli vizsgák tekintetében, mindegyiket más-más okokból kifolyólag.

Az egyik helyen a vizsgaszervezést érheti súlyos kritika, ugyanis a vizsga nem a 
REX felé továbbított és dokumentált helyszínen zajlott; a helyszínt hosszas, körülbe-
lül egy órát igénybe vevő telefonálások útján sikerült kideríteni. Továbbá a szóbeli 
vizsgára kiírt csoport sem egységében (két külön csoportra voltak osztva a jelöltek), 
sem teremszámra (3-as terem helyett az 1-es, illetve a 2-es teremben zajlott a vizsga) 
nem egyezett. A vizsgaközpontnak megküldött táblázat alapján az sem volt világos, 
hogy milyen nyelven fog folyni az adott vizsga, ugyanis az előzetesen meghirdetett 
angolos vizsga helyett németes vizsga zajlott. Ezek fényében legalábbis meglepő, 
hogy a vizsgahely jogot kapott a vizsgaközponttól a REX-re való adatfelvitelre.

Egy másik vizsgahelyen számos vizsgaszervezési problémát és a vizsgaleírástól 
eltérő gyakorlatot tapasztaltunk. Ez a vizsga páros vizsga lett volna, de ennek ellenére 
az első vizsgázó egyedül szerepelt, mert a szervező szerint nem várt a vizsgára más 
vizsgázó. A vizsgalátogató szakértő szerint azonban voltak még a folyosón vizsgára 
várók, és semmi nem indokolta, hogy a jelölt egyedül, csak a vizsgáztatóval társalog-
va vizsgázzon.

Együd Györgyi – Fazekas Márta – Huszti Judit – Kiszely Zoltán – Tóth Ildikó



51

Bár a vizsgaleírásban az szerepel, hogy a kötetlen bemutatkozást és ráhangoló be-
szélgetést követően kerül sor egy téma alaposabb kifejtésére, azaz az irányított társal-
gásra, majd ezután a kép segítségével történő témakifejtésre, itt a kép leírása minden 
esetben megelőzte a témakifejtést.

A vizsgaleírás szerint az átlag 15–20 perces vizsga nem mindig volt ennyi, előfor-
dult ugyanis kilenc perc eltérés is az angolos vizsgákon két vizsgázópárosra fordított 
időtartam tekintetében.

A vizsgáztatók továbbá nem igazán szorgalmazták a két vizsgázó közti beszélgetést, 
inkább a vizsgázók egymás utáni, illetve felváltva történő vizsgáztatása zajlott, valameny-
nyi vizsgázót ugyanaz a kolléga vizsgáztatta, a másik értékelt. Mindebből feltételezhető, 
hogy a vizsgáztatók nem ismerték a vizsga pontos lebonyolításának menetrendjét.

A harmadik problémás vizsgahelyen inkább a vizsga standardizáltsága és biztonsá-
ga ellen lehet súlyos kifogásokat emelni.

Az első probléma, hogy a vizsgáztatók otthon tárolják a battériákat. A vizsgaköz-
pont minden vizsgaidőszakra új vizsgabattériákat készít, amiket a szóbeli vizsgára a 
vizsgáztatók a vizsgaidőszak elején kapnak meg. A körülbelül 24 újságcikkhez a vizs-
gáztatóknak kell kérdéseket összeállítaniuk. A vizsgaanyagot tetszőlegesen használ-
ják fel, és később oktatási anyagnak is alkalmas.

Ez a helyzet több ok miatt is elgondolkodtató. Az első ok az, hogy a vizsga standar-
dizáltságának mértéke bizonyosan alacsony, hiszen egyrészt minden vizsgaidőszak-
ban teljesen más szövegeket használnak, másrészt pedig a vizsgáztatók saját maguk 
állítják össze a kérdéseket. A második probléma pedig a vizsga biztonsága, ugyanis 
egy vizsgaidőszakban többször is használják ugyanazt a battériát, ami elősegítheti azt, 
hogy a vizsgafeladatok tartalma elterjedhet a vizsgázók között, másrészt pedig a vizs-
gáztatók részéről ez visszaélésre adhat okot.

Megemlítendő az is, hogy a szakértő ezzel a vizsgahellyel kapcsolatban azt is jelez-
te, hogy rutinos, magas színvonalú vizsgáztatást látott, bár az értékelési kritériumok 
nem álltak a vizsgáztatók rendelkezésére a helyszínen, ami újfent standardizációs 
problémákat vet fel.

III.4. A hallás utáni értés vizsgarész
Kérdésenként összegezve a 23 jegyzőkönyv adatain alapuló válaszokat, a következő 
eredmények születtek.

1. A hallás utáni értés vizsgarész mely más készség mérésével van egy napon?
Írásbeli: 14
Szóbeli: 4
Külön napon van: 0
Minden vizsgarész egy napon van: 4

Az egyes vizsgaközontok a vizsgázók érdekeit figyelembe véve a hallás utáni értés 
vizsgarészt nem külön alkalommal, hanem vagy az írásbelihez, vagy a szóbelihez 
csatlakoztatva bonyolítják. Több vizsgarendszer esetében a teljes vizsga egy napon 
kerül megrendezésre. A vizsgarendszerek egy része korrekt módon tájékoztatja a vizs-
gázókat a vizsgarészek sorrendjéről, időbeosztásáról, időtartamáról.
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Kívánatos lenne, hogy minden vizsgaközpont a vizsgaszabályzatban, vizsgaleírás-
ban, információs anyagaiban részletesen térjen ki a vizsgarészek sorrendjére is.

2. Hogyan ellenőrzik a vizsgázók személyazonosságát beültetéskor?
Egy db fényképes igazolvánnyal: 18
Két db fényképes igazolvánnyal: 4

Egy vizsgaközpont minden vizsgahelyen a vizsgázó személyazonosságának meg-
állapításához két fényképes igazolványt kér, a többi nyelvvizsgaközpont megelégszik 
egy fényképes igazolvánnyal.

3. Előfordult-e, hogy a vizsgázó nem tudta magát fényképes dokumentummal iga
zolni?

Nem: 21
Igen: 1

Egy vizsgahelyen a vizsgázót leültették vizsgázni, és a szülőket értesítették, akik 
még az írásbeli vizsga ideje alatt behozták a vizsgázó igazolványát.

4. A hanganyag hangminősége
Kiváló: 11
Jó:  8
Elfogadható: 3
Rossz: 0

Örömteli, hogy a szakértők a hanganyag hangminőségét kiválónak, illetve jónak 
ítélték meg. Egy esetben a vizsgatermet nem találta alkalmasnak a szakértő a hallás 
utáni vizsgarész lebonyolítására, mivel a terem keskeny, hosszú, és a hangosítás nem 
megfelelő. Két esetben a hangfelvétel volt visszhangos.

Fontos, hogy a vizsgahelyek akkreditációja során minden egyes hallás utáni értésre 
használt terem akusztikáját ellenőrizni kell. Biztatni kell a vizsgahelyeket, hogy kor-
szerűsítsék a termek hangosítását, a nyelvvizsgából keletkező nyereség egy részét a 
hangtechnikai berendezések tökéletesítésére fordítsák.

5–6. Az utasítások a hangfelvételről hangzanak el?
Igen: 14
Nem: 1
Részben: 7

Az esetek nagy részében a feladat megoldásával kapcsolatos utasítások a hangfel-
vételről hangzanak el, a vizsgázók olvashatják és egyidejűleg hallhatják is a feladat 
megoldásával kapcsolatos tudnivalókat. Ezekben az esetekben kiegészítő információt 
nem kérhetnek. A többi esetben a hangfelvétel elindítása előtt technikai jellegű infor-
mációk hangzottak el (fejhallgató, hangerő).
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7.	Volt zavaró tényező a vizsgarész lebonyolítása során (iskolai csengetés, telefon, 
külső zaj, egyéb)?

Igen: 4
Nem: 18

Négy esetben az épületen belüli renoválás, hibás neoncső zúgása, illetve útfelbon-
tás zaja zavarta a vizsgázókat. A vizsgázók panasszal, fellebbezéssel nem éltek. A 
vizsgaszervezők nem látták indokoltnak a közbelépést, a vizsgázók kompenzálását.

8. A vizsgázók ültetése
A vizsgázók ültetését minden vizsgahelyen megfelelőnek ítélték meg a szakértők.

9. Hány vizsgázóra jut hány teremfelügyelő?
Vizsgabiztonsági szempontból aggodalomra adhat okot, hogy több vizsgahelyen csak 
egy teremfelügyelőt alkalmaztak.

10. A teremfelügyelet
A teremfelügyelők munkája ellen nem emelt senki kifogást.

11. A feladatmegoldásra szánt idő
Minden esetben elegendőnek bizonyult.

12. A megírt dolgozatok tárolása
Minden vizsgahely esetében biztonságosnak tartották a dolgozatok tárolását, keze-
lését.

13–15. Minden vizsgázó ugyanazt a vizsgaanyagot hallja? Amennyiben ugyanaz a 
vizsgaanyag, minden teremben ugyanabban az időben kezdik a laborvizsgát? Van-e 
„zsilipelés”?1

Egyes vizsgák estében egy vizsgahelyen ugyanazt a szöveget hallgatták a vizsgázók 
két turnusban, és zsilipeléssel oldották meg, hogy ne találkozhassanak. A többi helyen 
eltérő anyagokat hallgattak meg. A különböző anyagok alkalmazása egy vizsgaidő-
szakban a vizsgabiztonság szempontját figyelembe véve ugyan helyes és megkönnyí-
ti a vizsga lebonyolíthatóságát, de az eredmények összevethetősége, a vizsga standar-
dizáltsága miatt kifogásolható.

A többi vizsgarendszer esetében egy hanganyaggal folytatták le a vizsgát. Ez köny-
nyen kivitelezhető volt a kis vizsgázói létszám, illetve a vizsgaterem befogadó képes-
sége miatt.

Volt olyan vizsgahely, ahol a vizsgahely vezetője arról tájékoztatott, hogy nagy 
vizsgázói létszám esetén több hanganyagot használnak egy vizsgahelyen.

1 A zsilipelés a hallás utáni vizsgarész lebonyolítási eljárása annak érdekében, hogy a vizsgázói csoportok 
ne érintkezhessenek egymással abban az esetben, ha egy vizsgaidőszakban egy szintre egy hanganyag áll 
a vizsgahely rendelkezésére.
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IV. Összegzés
A NYAK két okból határozta el a vizsgahelyek hatósági ellenőrzését. Az egyik egy átfogó 
kép kialakítása a vizsgahelyek vizsgaszervezői munkájáról, a másik pedig az esetleg túl-
zottnak látszó vizsgasikeresség okainak felderítése. Megállapítható, hogy az első célt sike-
rült elérni, hiszen 19 vizsgaközpont 38 vizsgahelyének munkájába kaptunk betekintést.

A második cél azonban csak csekély mértékben valósult meg, ugyanis a túlzottnak 
mutatkozó megfelelési arányok okai nem érhetők tetten a jelen projekt keretei között. 
A kiugró sikerességi arányok a kérdőívben specifikált tényezőkkel nem magyarázha-
tóak, ezek a tényezők mint direkt okok a kutatás tárgyát képező vizsgahelyek esetében 
kizárhatók.

Az ellenőrzött 22 akkreditált és 16 bejelentett vizsgahely általános működéséről a 
hatósági vizsgalátogatók tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a vizsgák sok he-
lyen jól előkészítetten, rendezetten, szervezetten zajlottak. A vizsgahelyek általános 
működésének törvényes és hatékony biztosításához az alábbi területeken kell a jó 
nyelvvizsgáztatási gyakorlatot erősíteni:
• A nagyközönséget és a vizsgázókat mind elektronikus felületen, mind nyomta-

tott formában tájékoztassák minden egyes vizsgahelyen. Az érdeklődők kaphas-
sák meg a legfontosabb információkat a vizsgával kapcsolatosan (vizsgaleírás, 
mintatesztek, a jelentkezés módja, a vizsga díja, az eredmény közlésének, a meg-
tekintésnek és az esetleges felülvizsgálatnak a módja).

• Minden vizsgahelyen vezessenek a vizsgahely működését hűen és naprakészen 
tükröző személyügyi, pénzügyi, valamint vizsgadokumentációt.

• Az eredményes működés hatékony biztosítása érdekében a vizsgahely vezetője 
legyen jelen minden vizsgaeseményen. Akadályoztatása esetén teljes körű fele-
lősséggel felruházott és minden szükséges információval és kompetenciával ren-
delkező helyettest kell szabályosan, írásban megbíznia a helyettesítéssel.

• Minden vizsgahely biztosítsa a titkos ügyiratkezelés tárgyi és személyi feltétele-
it. Kiemelt feladat a vizsgaszervezéssel és vizsgabonyolítással kapcsolatos titko-
sított dokumentumok hozzáférhetőségének ésszerű, a biztonságot maximálisan 
garantáló szabályozása. A vizsgaközpontok logisztikájukban mindig a maximá-
lis biztonságra törekedjenek a vizsgaanyagok szállításakor.

• A vizsgadolgozatok értékelésének logisztikáját és körülményeit oly módon vá-
lassza meg a vizsgaközpont, hogy érvényesüljön a lehető legnagyobb biztonság 
és a standardizálás alapelve. Ehhez a legnagyobb garanciát az összes írásban 
mért készségnek a vizsgaközpontban történő értékelése jelentené. Az értékelők-
től minden esetben kérjenek írásos titoktartási nyilatkozatot.

• A vizsgaközpontoknak szorosan együtt kell működniük a vizsgahelyekkel a 
vizsgafelügyelők és a vizsgáztatók szakmai és személyi összeférhetetlenségének 
biztonságos kizárásában, valamint a titoktartás biztosításában. Az összeférhetet-
lenséget és a titoktartást írásos nyilatkozatok rögzítsék.

• A REX-re való adatfelvitel jogát egységesítsék a vizsgaközpontokon belül.
Az írásbeli vizsgák meglátogatása során nyert kép nagyobb részben pozitív. Több-

nyire jól szervezett vizsgák folytak, megfelelő biztonsági eljárásokkal, zökkenőmen-
tes szervezéssel és lebonyolítással. Ezzel a vizsgarésszel kapcsolatban a következő 
ajánlásokat érdemes megfontolniuk a vizsgaközpontoknak:
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• Ügyelni kell arra, hogy megfelelő létszámú teremfelügyelői személyzet legyen 
jelen és szakszerűen működjön.

• A lejtős rendszerű előadókban különös figyelmet kell fordítani az ültetésre.
• Az egyes elkülönülő vizsgarészek után a vizsgázóktól minden feladatlapot és 

megoldólapot vissza kell venni.
• Ügyelni kell arra, hogy a vizsgahely épületében legyenek a vizsgával kapcsola-

tos világos és pontos útbaigazítások.
• Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a vizsgarészek közötti átmenet zökke-

nőmentes legyen, és arra, hogy a hamarabb kimenő vizsgázók ne okozzanak 
nagy zajt.

• Tökéletesíteni kell a vizsgadolgozatok beszedésének technikáját.
• Ki kell küszöbölni a REX adatszolgáltatásnak a vizsgaközpontok hibájából tör-

ténő hiányosságait.
A szóbeli vizsgarésszel összefüggő kép többnyire pozitív. A vizsgaközpontoknak a 

következőket ajánljuk megfontolásra:
• A páros vizsgát lebonyolító vizsgaközpontok ügyeljenek arra, hogy a vizsgahe-

lyeiken is párok vizsgázzanak, ne egyének.
• Ügyeljenek a vizsgafeladatok sorrendjének betartására.
• Ügyeljenek a vizsgázókra szánt időtartamok egységességére.
• A szóbeliztető vizsgáztatóknak a lehető legpontosabb információ álljon rendel-

kezésére a vizsga menetével kapcsolatban.
• Minden vizsgabattéria tartalmazza az értékelési kritériumokat, és biztosítani 

kell, hogy aktívan használják is azokat.
• Ügyelni kell arra, hogy a korábban íratott vizsgaanyagok ne kerülhessenek ille-

téktelen kezekbe.
• A vizsga biztonságának érdekében a vizsgabattériák tárolása nem történhet más-

hol, csak a vizsgahelyen vagy a vizsgaközpontban. A vizsgáztatók ne vihessék 
haza azokat.

• A vizsga standardizáltságának érdekében a vizsgaanyagokkal kapcsolatos kérdé-
seket központilag dolgozza ki a vizsgaközpont, ne hagyatkozzon az egyes vizs-
gáztatók képzelőerejére.

• Meg kell tiltani, hogy a vizsgázók a vizsgaanyagokról készített jegyzeteiket ha-
zavihessék.

• A vizsgaközpontok vizsgaszabályzatukban írják elő, hogy egy nap legfeljebb 
hány vizsgázó vizsgázhat egy szóbeli bizottságnál.

A hallás utáni vizsgarésszel kapcsolatban, kisebb hiányosságoktól eltekintve, a 
projekt nem tárt fel azonnali beavatkozást igénylő mulasztásokat, rendellenességeket. 
A vizsgaközpontok számára megfontolásra ajánlott kérdések a következők:
• Ki kell dolgozni és a vizsgahellyel kötött szerződésben rögzíteni kell az eljárás-

rendet „vis major” esetén.
• Pontosítani kell, hogy ilyen esetekben ki és miért vállal felelősséget.
• Rendelkezni kell ilyen esetekben a vizsgázók kompenzálásának módozatairól.
• A helyes gyakorlat és a vizsgázókkal szemben tanúsított fair eljárás értelmében 

a fentieket a vizsgaszabályzatban is ismertetni kell, közölve a jogorvoslati lehe-
tőségeket.

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ vizsgahely-ellenôrzési projektje II.



56

• A vizsgahelyeknek behatóbban kell megismerkedniük a REX adta lehetőségek-
kel és kötelezettségekkel.

• A vizsgaszervezés és vizsga-lebonyolítás egész folyamatában biztosítani kell, 
hogy a vizsgakörülmények optimálisak legyenek.

• A hanganyagnak mind a szövegforrás, érthetőség, beszédtempó, háttérzajok 
szempontjából, mind pedig a lejátszás minősége, a technikai berendezések álla-
pota szempontjából kifogástalannak kell lennie.

A kutatás korlátai és jövôbeli kiterjesztése
Mint minden felmérés, illetve kutatás esetén, jelen esetben is fennáll természetesen a 
mérési hiba lehetősége, aminek az oka többek között a mintavétel szűkössége, a kuta-
tás módszertana és – sajnos – a válaszadók inkompetenciája is lehet. Mivel a doku-
mentumok megtekintése és elemzése (például vizsgadokumentáció) nem volt a pro-
jekt feladata, a látogatók csak a vizsgahely képviselőjének szóbeli tájékoztatására 
hagyatkoztak számos, az általános működés körülményeit firtató kérdésben. Hasonló 
vizsgálatokba a jövőben a dokumentumok elemzését is be lehet építeni.

A vizsgálat céljának tekintett kérdések további vizsgálatához érdemes lenne meg-
vizsgálni a vizsgafeladatok vagy feladatsorok esetleges ismétlődését, az adott vizsga-
rendszer egy vizsgaidőszakban felhasznált battériáinak számát. Ehhez kapcsolódhat 
esetlegesen az élő vizsgaanyagok felkészítés során történő kiszivárogtatásának vizs-
gálata, például tanfolyamokon, nyelviskolákban. Szerepet játszhatnak a különbségek-
ben és szintén fontos vizsgálandó területet jelenthetnek a vizsgáztatók egyéni eltérései 
a szóbeli vizsgáztatásban és értékelésben, a standardizáció nem kellő mértékéből ere-
dően. Szóbeli vizsgáztatásban a nagyszámú vizsgáztató alkalmazása miatt ez a prob-
léma igen súlyos is lehet. Érdekes lehet ugyanazon vizsgáztatók különböző vizsga-
rendszerekben mutatott sikerességi arányainak összehasonlítása is. A vizsgázóktól is 
lehetne önkéntes alapon és név nélkül visszajelzést kérni a vizsgákról (például mivel 
volt megelégedve, mivel nem, mi zavarta, megítélése szerint sikerült-e magából ki-
hozni a megcélzott szintet stb.). A vizsgálódásokat ki lehet terjeszteni a kis nyelvekre 
és az eszperantóra is. További kutatásokban e tényezők vizsgálata ajánlott.
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