A Perczel Mór Gimnáziumban szervezett ÖSD-vizsgák
vizsgaszabályzata
Jelentkezés a vizsgára
A 182/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében nyelvvizsgára minden, a jelentkezés
naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
A vizsgákra jelentkezni személyesen a Perczel Mór Gimnázium titkárságán, levélben vagy emailben lehet. A vizsgaidőpontok megtekinthetők a gimnázium honlapján, ill. az aktuális
hirdetményeken. Jelentkezni csak komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgára lehet. A
vizsgajelentkezés csak a vizsgadíj befizetése esetén érvényes. A vizsgadíjat átutalással lehet
befizetni a jelentkezési lapon megadott számlaszámra. A befizetett vizsgadíjakról számlát
állítunk ki.





Jelentkezés e-mail-ben: A jelentkezési lap letölthető a Perczel Mór Gimnázium
honlapjáról, ill. a titkárságról elvihető. Az aláírt jelentkezési lapot kell beszkennelni és
visszaküldeni a megadott e-mail-címre.
Jelentkezés levélben: a honlapról letöltött és aláírt jelentkezési lapon a gimnázium
címére.
Jelentkezés személyesen: a gimnázium titkárságán a jelentkezési lap kitöltésével és
aláírásával.

Jelentkezési határidő: legkésőbb három héttel az aktuális írásbeli vizsga előtt.
A vizsgázók legkésőbb 10 nappal a vizsgaidőpont előtt a gimnázium honlapjáról vagy a helyi
hirdetményekből tájékozódhatnak a pontos vizsgabeosztásról.

Fogyatékkal élők vizsgái
AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden
részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a
vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. A jelentkezéssel egy időben közölni kell, ha a
vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi
igazolást le kell adni. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást
benyújtani.) Fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga
feltételeiről.

A vizsga lebonyolítása


Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázók
személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek
hiányában diákigazolvánnyal) igazolják. Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál
engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár,
C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A

vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a
mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni.


Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázóknak
személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek
hiányában diákigazolvánnyal) kell igazolni. A felkészülési idő alatt az adott vizsgánál
engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár,
C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A
vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a
mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni. A felügyelő
tanárok gondoskodnak arról, hogy a vizsga befejezése után a jelöltek a még le nem vizsgázott
vizsgázókkal semmilyen módon ne kommunikálhassanak.

Vizsgacsalás
Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi
vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a
teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. A vizsgacsalásokról
jegyzőkönyv készül, amit valamennyi érintett aláír. Ha a csalás ténye beigazolódik, a
vizsgaeredmény érvénytelen.

Vizsgaeredmények
A vizsgán elért pontokat a vizsgázók az írásbeli vizsgán kapott kód segítségével az Osztrák
Intézet honlapján nézhetik meg. Az eredmények közlésének napjáról a Perczel Mór
Gimnázium előzetesen tájékoztatást ad.

A vizsgadolgozatok megtekintése
A vizsgadolgozatok az utolsó vizsganaptól számítva négy hétig – előre egyeztetett időpontban
– tekinthetők meg a gimnáziumban, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár
költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot.
A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, amire maximum 30
perc áll rendelkezésre, de a dolgozatok nem fénymásolhatók.

Jogorvoslat
Az első- és másodfokú fellebbezés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá esik.
Amennyiben a vizsgázó a vizsgadolgozat megtekintése és az értékelési rendszer ismertetése
után sem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga
értékelésére, jogszabálysértésre vagy számszaki hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelmet
a vizsgaeredmények közzétételétől számítva 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó
közvetlenül a Vizsgaközpontnak (Osztrák Intézet Budapest). A Vizsgaközpont a
felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz.

Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől
számított 15 napon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal
élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő
hivatkozással. A Vizsgaközpont által hozott határozat ellen másodfokon benyújtott
fellebbezés illetékköteles.

A bizonyítvány átvétele
A nemzetközi bizonyítványokat a bécsi vizsgaközpont a vizsgahelynek küldi meg. A magyar
államilag elismert bizonyítványok a NYAK és a budapesti Osztrák Intézet Vizsgaközpont
közreműködésével 60 napon belül készülnek el. A magyar bizonyítványok átvételének
időpontját az iskola honlapján közzétesszük, ill. arról telefonon vagy személyesen adunk
tájékoztatást. A bizonyítványt személyesen vagy meghatalmazott útján, aláírás ellenében lehet
átvenni a titkárságon. Az esetleg nyomtatási hibás bizonyítványt a Perczel Mór Gimnázium
visszaküldi az Osztrák Intézetnek. Ha egy bizonyítványt a vizsgázó hibájából kell
újranyomtatni, akkor a vizsgázó viseli az újranyomtatás költségeit.

Részvizsgák
A 182/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében sikertelen vizsga esetén az egész vizsgát
meg kell ismételni, részeredmény (írásbeli/szóbeli) nem vihető tovább. Amennyiben egy
vizsgázónak csak ÖSD bizonyítványra van szüksége, a vizsga sikertelen írásbeli vagy szóbeli
részét egy éven belül megismételheti, és a két sikeres részvizsga alapján ÖSD bizonyítványt
kaphat, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt azonban nem.

