A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgáztatással kapcsolatos
járványügyi szabályzata
A szabályzat célja
(1) Jelen szabályzat célja az országos tisztifőorvos 2020. május 22-én kiadott, és az illetékes
minisztérium által jóváhagyott, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási
intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi-járványügyi feltételeiről kiadott
eljárásrend konkretizálása, a Zöld Út nyelvvizsga speciális lebonyolítási forgatókönyvére
történő adaptálása.
A szabályzat hatálya
(2) A szabályzat 2020. augusztus 1-től lép érvénybe, és visszavonásig érvényes. Hatálya
kiterjed minden vizsgahelyre, vizsgáztatóra, teremfelügyelőre és vizsgázóra.
Általános rendelkezések
(3) A vizsgákon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző
vizsgázó illetve vizsgáztató, teremfelügyelő vehet részt. Beteg, lázas vizsgázó vizsgára
történő beengedését a teremfelügyelő vagy a vizsgáztató jogosult megtagadni.
(4) A vizsga során szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait, melyre a vizsgázók
figyelmét a vizsga előtt szóban is fel kell hívni.
(5) A termek ablakát az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőleg nyitva kell
tartani, de legalább buktatva szellőztetésre kell nyitni. Ez alól kivételt képez a hallás utáni
értés nyelvvizsga, amennyiben a felvétel meghallgatása kihangosítva történik, mivel ebben az
esetben a lehetséges külső, zavaró zajok miatt az ablakot csukva kell tartani, és a csoportok
között kell elvégezni az alapos szellőztetést.
(6) A vizsgák előtt és után minden esetben az érintett termekben, folyosókon és szociális
helységekben fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges virucid hatású fertőtlenítő szerrel,
melyről a vizsgahely köteles gondoskodni. Fontos a kézzel gyakran érintett felületek (pl.
padok, székek, ajtók és ablakok kilincsei, korlátok, kapcsolók, csaptelepek, WC lehúzók stb.)
fertőtlenítése is. A vizsga során kézzel érintett felületeket (pl. szóbeli és hallás utáni értés
vizsgák esetén a padokat, kilincseket) minden vizsgázó illetve csoport után fertőtleníteni kell.
A kilincsek fertőtlenítése csak abban az esetben hagyható el, ha biztosítható, hogy az ajtót
mindig ugyanaz a személy (pl. teremfelügyelő, vizsgáztató) nyitja és zárja.
(7) Az intézmény bejáratánál érintésmentes virucid hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezést
kell biztosítani, és annak használatára a vizsgázók figyelmét felhívni. Amennyiben ilyen nem
áll rendelkezésre, az intézménybe érkezéskor és távozáskor is biztosítani kell az alapos,
szappanos kézmosás lehetőségét, és erre fel kell hívni a vizsgázók figyelmét.
(8) A vizsgák során meg kell akadályozni a vizsgázók csoportosulását, és minden esetben
szükséges megtartani a 1,5 méteres védőtávolságot mind a vizsgázók, mind a vizsgáztatók
illetve teremfelügyelők viszonylatában. Ennek részleteit az egyes vizsgarészekre vonatkozó
fejezetekben ismerteti a szabályzat.

(9) A folyosókon és a szociális helységekben a maszk használata mindenki számára kötelező.
(10) A vizsgára lehetőség szerint egyedül, kísérő nélkül kell érkezni. A vizsgahelyszínt és az
épületet a vizsgát követően a lehető leghamarabb el kell hagyni.
Írásbeli és hallás utáni értés vizsga
(11) A vizsgák esetén az egy terembe beoszthatók maximális létszáma 10 fő. Ez alól kivételt
képeznek az előadótermek, ahova ennél nagyobb létszám is beosztható, amennyiben az nem
okoz zsúfoltságot. Az ültetés során biztosítani kell a minimum 1,5 méteres védőtávolságot
mind a négy irányból.
(12) A vizsga során használt tárgyak (pl. írószer, szótár) egymás között történő átadása nem
javasolt.
(13) Hallás utáni értés vizsgán fejhallgató használata nem javasolt, a vizsgát inkább
kihangosítva kell megoldani. Ha mégis fejhallgató használata mellett dönt a vizsgahely,
azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni szükséges.
(14) A vizsga során maszk használata a teremfelügyelők és a vizsgázók számára is a vizsga
teljes időtartama alatt kötelező.
(15) A vizsga során a teremfelügyelő kerülje a kontaktust a vizsgázókkal és a többi
teremfelügyelővel, ügyeljen a távolságtartásra, az ellenőrzés ne mozgással történjen.
(16) A vizsgadolgozat felmatricázása és kiosztása közvetlenül a terembe történő
beengedéskor kell, hogy történjen, az írásbelik esetében is. A vizsgázó a dolgozatot illetve
mappát nem nyithatja ki, azt köteles magától a vizsga kezdetéig legalább karnyújtási
távolságra a padon, csukva tartani.
(17) A személyazonosság ellenőrzése, és a terembe történő belépés, majd ültetés érkezési
sorrendben történik, és nem a matrica szerinti sorrend alapján, ezzel is elkerülve a folyosón
történő várakozást és csoportosulást.
(18) A dolgozatok beszedését végző teremfelügyelők a dolgozatok beszedésekor és azok
sorba rakása és rendezése, csomagolása során lehetőség szerint viseljenek gumikesztyűt, vagy
tartsák be a higiénés szabályokat (az arc érintésének kerülése, a tevékenység után alapos
kézmosás), mivel a dolgozatok csak 24 óra elteltével kezelhetők biztonságosan.
Szóbeli vizsga
(19) A vizsgán biztosítani kell a 1,5 méteres védőtávolságot a vizsgáztatók és a vizsgázó
között, valamint a vizsgáztatóknak egymás között is. Ennek megfelelően tilos az olyan
kistermek használata, ahol ez a minimális távolság nem biztosítható. Ez alól kivételt képez az
olyan vizsgáztató terem, ahol a vizsgáztatásban résztvevő személyek plexi fallal vannak
elválasztva egymástól.
(20) A vizsga során maszk használata a vizsgáztatók és a vizsgázók számára is a vizsga teljes
időtartama alatt kötelező. A vizsgázót szóban is tájékoztatni kell a vizsga előtt arról, hogyha

bármit nem ért, kérdezzen rá, mert később, esetleges felülvizsgálati eljárás keretében nem
lehet erre hivatkozni.
(21) A vizsgázóknak a szóbeli vizsgára nem kell 30 perccel korábban érkezniük, hanem elég
pontosan a kiírt időpontban megjelenniük, ezzel is elkerülve a folyosón történő várakozást és
csoportosulást.
(22) A hangfelvétel elkészítésének módját a vizsgahely köteles az általa választott
vizsgáztatási körülményekkel összhangban megtervezni annak érdekében, hogy jó minőségű
és értékelhető hangfelvétel készüljön a vizsgáról. Ilyen megoldás lehet pl. csíptetős mikrofon
használata, vagy külön diktafon/egyéb hangfelvételi eszköz (pl. laptop, telefon) használata a
vizsgázó és a vizsgáztató részére az esetleges távolság és maszk használat okozta
hangveszteség miatt (ebben az esetben egy vizsgázóhoz 2 track fog kapcsolódni, melyet a
fájlnévben egyértelműen kérünk feltüntetni, pl. Kiss János_2020081231G1_vizsgázó és Kiss
János_2020081231G1_vizsgáztató).
Gödöllő, 2020. október 30.
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