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Tisztelt Osztályvezető Asszony, Kedves Júlia, Tisztelt Testület! 
 
Örömteli hír, hogy 2019 májusától két vizsgával is bővült a hazai nyelvvizsga-választék. Egy 
külföldivel, újra elérhető lesz a sokak számára ismerős telc nyelvvizsga, és egy hazaival, amit 
a Katedra hálózat iskoláiban lehet letenni, számítógépes vizsgatermekben.  
 
Míg a telc Hungary a Magyarországi gyakorlatba megszokott módon illeszkedő nyelv-
vizsgákkal lesz jelen e hónaptól, addig a Katedra iskolák iTolc vizsgája kizárólag számító-
gépen tehető le, ami jelentős újítást képvisel a hazai gyakorlatban. 
 
A jelenlegi szabályozás, a széles tömegeket érintő és a hazai felsőoktatási folyamatokban 
kulcsfontosságú szerepet ellátó államilag akkreditált nyelvvizsgák szakmai minőségével és 
megbízhatóságával szemben szigorú követelményeket támaszt. Az akkreditált 
nyelvvizsgáztatás minőségbiztosítási folyamatait, eljárás- és ellenőrzésrendjét – a 
137/2008.(V.16.) Kormányrendelet alapján, hatályos szabályozásként – a nyelvtudásmérési 
szakmával egyeztetve évente megújított Akkreditációs Kézikönyv (AK) rögzíti. 
 
A Nyelvtudásért Egyesület szakértőiként, illetve a hazai nyelvvizsgáztatás szereplőiként 
számos megkeresést kaptunk, elsősorban az iTolc vizsgák honlapján közzétett 
vizsgaszervezési és vizsgalevezetési kérdésekkel kapcsolatban. Jelen levelünkben a 
Vizsgaközpont internetes tájékoztató felületen elérhető Vizsgaszabályzata, valamint a 
honlapon közzétett vizsgaszervezési és -levezetési információi kapcsán kívánunk észrevétellel 
és kéréssel fordulni az Akkreditációs Központhoz, valamint Testülethez.  
 
Fontos megjegyezni, hogy észrevételeink nem érintik sem az iTolc vizsgák szakmai tartalmát, 
sem az akkreditációs eljárást. Észrevételeink kizárólag a Vizsgaközpont vizsgaszervezési, 
működési gyakorlatának az akkreditált vizsgáztatásra vonatkozó hatályos szabályozás-
sal való összhangjára vonatkoznak.  
 
Az Egyesületünkhöz beérkezett számos kérdés és észrevétel közül két konkrét kérdésben 
kértük ki a vizsgáztatás jogi feltételrendszerét jól ismerő szakértők (a Testület volt tagjai és 
akkreditációs szakértők) valamint szakjogász álláspontját. Amennyiben csupán a 
Vizsgaközpont honlapja ad nem kellően pontos tájékoztatást az észrevételeink alapjául 
szolgáló kérdésekben, úgy felvetéseink a közzétett információk mielőbbi helyesbítésével is 
megnyugtatóan megválaszolhatóak. 
 
Vizsgaalkalom – Vizsgaidőszak kérdése 
 
Az iTolc Nyelvvizsgaközpont honlapján közzétett Vizsgaszabályzat 1.1 pontja az egy napon 
lebonyolított szóbeli és írásbeli vizsgát, mint egynapos „vizsgaalkalmat” tekinti egyben 
„vizsgaidőszaknak” is.  



Megfogalmazása szerint „az iTOLC Nyelvvizsga esetén egy vizsgaalkalom megfeleltethető egy 
vizsgaidőszaknak” 
Ez a meghatározás, valamint ennek a vizsgaszervezési gyakorlatba történő átültetése, azonban 
ellentétes az AK 64. oldalán megfogalmazott „vizsgaidőszak” meghatározással, mely azt 
kifejezetten „30 napos időszak”-ként definiálja. A „vizsgaalkalom” és „vizsgaidőszak” 
fogalmak pontos rögzítése a szabályozás belső koherenciájának sarkalatos eleme és a fentitől 
eltérő értelmezésére, illetve gyakorlatban történő megvalósítására az AK sem a számítógépes 
lebonyolítású, sem papír alapú vizsgák esetében nem ad lehetőséget. A fentiekkel 
kapcsolatban az Egyesület szakjogász állásfoglalását kérte, a kapott részletes jogi elemzést 
csatoltuk. 
 
Vizsgabizottság kérdése a Beszédkészség vizsgarészen 
 
A Vizsgaközpont honlapján elérhető vizsgaleírás szerint a szóbeli részvizsgán – beleértve a 
Beszédkészség vizsgarészt is – a vizsgázón kívül kizárólag teremfelügyelő vesz részt, azon 
megfelelő képesítéssel rendelkező „vizsgáztató” nincs személyesen jelen. A vizsgalevezetés 
ilyen módja azonban ellentmondana a Kormányendelet [R.4.§(1)] és a jelenlegi AK 
„vizsgabizottság”-ra vonatkozó előírásának, mely a vizsgabizottság tagjai közül két fő 
kötelező jelenlétét írja elő a szóban teljesített vizsgarészen.  
 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az akkreditált vizsgáztatás hazai gyakorlatában hosszú ideje 
van jelen a szóbeli vizsgateljesítmény teljes körűen utólag történő értékelése. Az így működő 
vizsgaközpontok azonban kötelező módon követik az AK előírásait a két fős vizsgáztató 
bizottság állandó személyes jelenlétének biztosításával.  
 
Ezúton kérjük az Akkreditációs Központtól és Testülettől a fenti pontok megvizsgálását és 
annak biztosítását, hogy a vizsgaszervezési eljárások mindenben megfeleljenek a vonatkozó 
hatályos szabályozásnak. Kérésünk sürgősségét indokolja, hogy az AK tételes előírásaival 
ellentétes vizsgaszervezési és -lebonyolítási gyakorlat a közeljövőben megtartott vizsgák 
érvényességének és egyben jogszerűtlenségének kérdését vetheti fel. 
 
A 2020-tól hatályba lépő szigorúbb egyetemi felvételi követelmények miatt a nyelvvizsgák 
megbízhatósága, számonkérhetősége a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kap. Ez óriási 
felelősség a nyelvvizsgáztatásban érintettek számára. Jelen levél aláírói nem csupán az 
Egyesület szakértőiként, hanem az akkreditált nyelvvizsgáztatási folyamatok részletes 
szakmai szabályozásának több évtizede aktív résztvevőiként is különös felelősséget érzünk az 
iránt, hogy az akkreditált nyelvvizsgáztatás korszerű módon, ugyanakkor kiszámítható és 
szigorúan számonkérhető szabályozási keretek között tudja továbbra is betölteni társadalmi 
szerepét. 
 
Budapest, 2019 május 6. 
 
 
 
 
Rozgonyi Zoltán 
a Nyelvtudásért Egyesület elnöke, 
Euroexam Vizsgaközpont  
 
 

dr. Huszti Judit 
a Nyelvtudásért Egyesület szakértője, 
ECL Vizsgaközpont, 
a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 
volt tagja 

dr. Erdei József 
a Nyelvtudásért Egyesület 
szakértője, 
Corvinus Nyelvvizsgaközpont 

 


