Az alábbi Vizsgaszabályzat a British Council honlapján is elérhető (letölthető formában).
Amennyiben a jelentkező 18 év alatti, kérjük biztosítsa, hogy az alábbiakban ismertetett szabályzatot a szülő
vagy gondviselő is elolvasta és megértette, mielőtt jelentkezését véglegesíti.
Az ’Elfogadom’ négyzet megjelölésével megerősíti, hogy tudatában van annak, hogy Ön a British Council online
rendszerén keresztül jelentkezik Cambridge English nyelvvizsgára, amelyet a British Council szervezésében tesz
le (ez az Ön Vizsgajelentkezése). Elfogadja továbbá azt is, hogy a vizsgára vonatkozó befizetés a British Council
és Ön (illetőleg a választott Vizsgahely és Ön) között történik. A Vizsgajelentkezés minden feltételét, amely a
fizetési módra, vizsgadíj visszautalására, vizsgatörlésre vonatkozik, az alábbiakban leírt működési
szabályrendszer határozza meg.
A vizsgajelentkezés folyamatáról valamint a vizsgákról a British Council honlapján talál teljes körű információt.
Bizonyos, a vizsgákkal kapcsolatos dokumentumok (pl. a Cambridge English Vizsgaszabályzata – ’Cambridge
English Exams Regulations’) csak angol nyelven érhetők el. Amennyiben segítségre van szüksége az angol
nyelvű dokumentumokkal kapcsolatban (vagy bármilyen kérdése merül fel), kérjük keresse Vizsgahelyét vagy
a British Council Ügyfélszolgálatát.

Általános feltételek
Kérjük vegye figyelembe, hogy csak olyan jelentkezéseket van módunkban elfogadni, amelyben a vizsgázó
lemond vizsgadolgozatának megtekintési jogáról, mivel a Cambridge-i Egyetem vizsgaközpontja (a
Cambridge English Language Assessment) nem tudja ezt a lehetőséget biztosítani. Vagyis csak akkor tudjuk
elfogadni a jelentkezését, ha elfogadja az egyetem feltételeit, és lemond dolgozata megtekintéséről. A lap alján
levő kis négyzet megjelölésével hozzájárul a fentiekhez és lemond a megtekintés jogáról.
Jelentkezés a vizsgára
A Cambridge English vizsgára való jelentkezés pontos lépéseit a British Council honlapján található Jelentkezés
a Cambridge vizsgára oldalon találhatja meg, itt olvashat az esetlegesen igényelt speciális vizsgakörülményekről
is. Kérjük, olvassa el figyelmesen az itt feltüntetett tudnivalókat és kérdés esetén keresse Vizsgahelyét
vagy Ügyfélszolgálatunkat.
Az online jelentkezési rendszer lehetővé teszi Önnek, hogy ellenőrizze és javítsa az esetleges hibákat, mielőtt
elküldené a jelentkezését a British Councilnak. FONTOS: a jelentkezéskor kérjük mindenképp a (vizsgázó)
személyi azonosító okmányaiban szereplő teljes nevet adja meg, mivel a vizsgán ennek alapján ellenőrizzük
majd személyazonosságát illetve a nemzetközi és a magyar bizonyítványokban is ez szerepel majd (melyek
újranyomtatására általában nincs lehetőség).
Kérjük, olvassa át figyelmesen vizsgajelentkezését az online jelentkezési felület minden egyes oldalán. Egy adott
vizsgaidőszakban csak egy Cambridge English vizsgára jelentkezhet és csak egyszer jelentkezhet ugyanarra a
vizsgára. Miután elküldte a vizsga jelentkezését, a British Council egy visszaigazoló email üzenetet küld Önnek
('Jelentkezési Tudnivalók'). Ha nem kapja meg ezt az üzenetet a jelentkezése napján, kérjük lépjen
kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal.
A British Council fenntartja a jogot arra, hogy elutasítson jelentkezéseket, amennyiben az adott Cambridge
English vizsga jelentkezési határideje lejárt.
Vizsgadíjak
A Vizsga jelentkezési díját a British Council online jelentkezési rendszere feltünteti (esetleges határidőn túli
jelentkezés esetén a késedelmi pótlékkal növelt összeget). A vizsgadíjak időről időre változhatnak, de ezek a
változások azokat a jelentkezéseket nem érintik, amelyekre a rendszer már megküldte a Jelentkezési
Tudnivalókat. A vizsgadíj befizetését a British Council online jelentkezési rendszerén keresztül vagy egyéb, a
jelentkezési felületen megadott (illetve a Vizsgahellyel egyeztetett) fizetési módon kell előre rendezni.
Vizsgajelentkezése csak akkor tekinthető teljesnek, amikor a vizsgadíj teljes összege beérkezett a British Council
illetve a Vizsgahely részére; az Ön és a British Council között létrejövő szerződés ekkor lép érvénybe.

A vizsgadíj banki átutalásakor kérjük vegye figyelembe, hogy az utalás során felmerülő minden banki költség Önt
mint befizetőt terheli, tehát beérkeznie a vizsgadíj teljes összegének kell (a British Council illetve Vizsgahelye
számlájára). Ez különösen fontos külföldről történő utalás esetén.
Fontos tudnivaló számlaigénylésről: számlát csak banki átutalás esetén tudunk kiállítani (online fizetés esetén
nem) és csak abban az esetben, ha számláját még a befizetés előtt ki tudjuk állítani, ezért kérjük hagyjon erre
elegendő időt. Számlaigény esetén kérjük figyelmesen olvassa el jelentkezési tudnivalókat tartalmazó
honlapunk megfelelő részét.
Vizsgadíj visszatérítés
Vizsgadíj visszafizetést csak abban az esetben lehet kérvényezni, ha egészségügyi okokból nem tudott részt
venni a teljes Cambridge English vizsgán. Ebben az esetben kérelmét kérjük írásban nyújtsa be az
information@britishcouncil.hu címre az írásbeli vizsga dátumától számított két héten belül, mellékelve a
megfelelő orvosi igazolást és Vizsgabeosztását (ld. alább). Minden jóváhagyott visszatérítési kérelmet a
vizsgaeredmény kihirdetése után dolgozunk fel; a vizsgadíjat 7.000.- Ft adminisztrációs díj levonásával térítjük
vissza.
A vizsgadíjat nem lehet egy későbbi nyelvvizsgára átvinni, mint ahogy egy másik szintű nyelvvizsgára sem lehet
azt áttenni. Visszatérítés abban az esetben jár, ha a vizsgázó a teljes nyelvvizsgáról hiányzott.
Vizsgaidőpont változtatás
Az Ön vizsgajelentkezése csak egy adott Cambridge English vizsgára érvényes. Sem az írásbeli, sem a szóbeli
angol nyelvvizsga időpontja nem választható illetve módosítható. Nem lehetséges áttenni a vizsga jelentkezését
egy másik Cambridge English vizsgaidőszakra vagy egy más típusú vizsgára. Továbbá a vizsgajelentkezések
egy adott személyre vonatkoznak, ezért nem átadhatóak más személyeknek.
Vizsgajelentkezés törlése
Vizsgajelentkezését díjmentesen törölheti az adott Cambridge English vizsgára vonatkozó jelentkezési időszak
vége előtt a British Councilnak küldött értesítésével. A British Council nem vállal felelősséget a rajta kívül álló
okok miatt bekövetkező veszteségekért. Ilyen esetekben a British Council mindent megtesz, hogy Ön a
Cambridge English vizsgát egy későbbi időpontban letehesse. Ezekben az esetekben a British Council
mérlegelése szerint megítélheti a vizsgadíj visszatérítést Önnek. A British Council továbbá fenntartja a jogot arra,
hogy nem elegendő számú jelentkező esetén törölheti a vizsgát. Ebben az esetben a vizsgadíjat visszatérítjük
Fotózás a vizsga napján és hangfelvétel készítése a szóbeli vizsgán
A vizsgára való jelentkezésével egyidejűleg Ön hozzájárul ahhoz, hogy:
- a vizsga napján fotó készüljön Önről, amennyiben a Cambridge Vizsgaközpont Szabályzata ezt az Ön vizsgája
esetében előírja (részleteket ld. alább és az Általános Szabályzat részben);
- akkreditált vizsgák esetén a szóbeli vizsgarészről a nyelvvizsgáztatás rendjéről szóló 137/2008-as
Kormányrendeletnek megfelelően hangfelvétel készüljön. A hangfelvételt a személyes adatok kezelésére
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ nyilvántartása
céljából tároljuk. A hangfelvétel a szóbeli vizsga újraértékelésére nem használható.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a fentiekhez való hozzájárulás nélkül Cambridge English vizsga nem tehető.
Hozzájárulását két formában kérjük igazolni: egyrészt a jelen Vizsgaszabályzat végén megjelenő négyzet
megjelölésével, másrészt a honlapunk jelentkezési információt tartalmazó oldalának alján található aláírt
nyilatkozatoknak a Vizsgahely számára történő megküldésével a jelentkezéstől számított 5 napon belül. (A
hangfelvétel készítéséhez egy nyomtatvány tartozik, míg az általános beleegyező nyilatkozathoz kettő: külön
verzió a 18 év alatti és a 18 év feletti vizsgázóink számára.)
További információ a fényképkészítésről: a fotók és a Cambridge English vizsgaeredmények egy biztonságos
Online Results Verification című web oldalon lesznek elérhetőek, ahol a regisztrált intézmények ellenőrizni tudják
az Ön személyazonosságát és/vagy eredményét.

További információért kérjük olvassa el a fent említett oldalunkon található Cambridge English szabályzatokat
illetve látogassa meg a ’Mire számítson a vizsga napján?’ című oldalunkat.
Vizsgahelyszín, dátum és idő
Az első vizsgaalkalom előtt körülbelül 2 héttel értesítjük Önt emailen (’Confirmation of Entry’) a Cambridge
English vizsgára vonatkozó minden információról, beleértve a szóbeli vizsga dátumát, a pontos vizsgahelyszínt
és az Ön vizsgázói számát is (ez az Ön ’Vizsgabeosztása’).
A Cambridge English vizsga szóbeli része általában néhány nappal az írásbeli vizsgarész előtt vagy után kerül
lebonyolításra, esetlegesen szombaton. A szóbeli vizsga időpontjának kiválasztására illetve módosítására nincs
lehetőség. Az Ön felelőssége ellenőrizni a szóbeli vizsga időszak dátumait, hogy elkerülje az ütközést esetleges
egyéb kötelezettségeivel.
Általános Szabályzat
A vizsgákra vonatkozó teljes szabályrendszert a Cambridge English vizsgaközpont két dokumentuma ismerteti: a
'Cambridge English Exams Regulations’ és ennek kivonata, a ’Summary regulations for candidates.’ Mindkét
dokumentum letölthető honlapunkról, kérdés esetén kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat. Az alábbiakban csak
néhány főbb szabályt ismertetünk, ld. még a ’Mire számítson a vizsga napján?’ című oldalunkat is.
Az a vizsgázó, aki szótárt, javító festéket, hangfelvételre szolgáló eszközt, mobil telefont vagy bármilyen más
elektronikus készüléket használ vagy a szabályzatot bármilyen egyéb módon megszegi, kizárható a vizsgából.
Ha bármi történik az angol nyelvvizsga alatt, amiről úgy érzi, hogy befolyásolhatja a teljesítményét (pl. ha beteg a
vizsgán vagy egy hangos zaj zavarta a hallás utáni szövegértésben), a vizsga után azonnal tájékoztatnia kell
erről a vizsgafelügyelőt vagy a vizsgabiztost. A vizsga napja után beérkező hasonló jellegű jelzéseket sajnos
nem tudjuk figyelembe venni.
Minden Cambridge English vizsgaanyag szerzői joga (beleértve a vizsga feladatlapokat) a Cambridge English
tulajdonát képezi.
A Cambridge English nem engedélyezi, hogy a vizsgázók válaszlapjait vagy bármilyen más vizsgaanyagot a
vizsgázók, a vizsgaközpontok vagy más intézmények megtekintsék.
Amennyiben vízum vagy kivándorlás céljából van szüksége a vizsgaeredményre, kérjük vegye fel a kapcsolatot a
British Council Vizsgaközponttal és jelezze ezt a vizsgára való jelentkezéskor.
Speciális igények
Abban az esetben, ha speciális igényei vannak (pl. hallási nehézségekből adódóan), van lehetőség arra, hogy
speciális vizsgakörülményeket (pl. plusz időt, felnagyított vizsgaanyagot vagy Braille írású vizsgaanyagot)
kérvényezzünk a vizsgára. A vizsga előtt legalább 3 hónappal kell benyújtani a speciális igényére vonatkozó
kérelmét orvosi véleménnyel együtt. További információért kérjük látogasson el az erről szóló oldalunkra.
Eredmények
A Cambridge English vizsgaeredmények online elérhetőek; a hozzáférési adatokat a korábban említett
’Confirmation of Entry’ tárgyú emailben kapja meg a vizsgázó. Amennyiben ezek az adatok elvesztek vagy
megsérültek, másolatot lehet kérni a British Counciltól a Cambridge English vizsgaeredmények kibocsátását
követően. A Vizsgafeladatlapokat a Cambridge English javítja az Egyesült Királyságban, majd ezt követően küldi
meg az eredményeket a British Councilnak.
Az eredményekről illetve a vizsgákkal szerezhető bizonyítványokról teljes körű információt talál az erről
szóló oldalunkon.

Adatvédelem
Adatvédelmi és felhasználási irányelveinket honlapunkon teljes terjedelmében megtalálja.
A British Council világszerte az Brit Adatvédelmi Törvényt (1998) veszi működésének alapjául, kivéve azokat az
eseteket, ahol a helyi törvény szigorúbb. A Brit Adatvédelmi Törvény kétféle módon működik. Egyfelől betekintési
jogot biztosít az egyéneknek arra vonatkozóan, hogy saját személyes adataikat hogyan használják az
intézmények. Másfelől az Adatvédelmi Törvény szabályokat állít fel azon szervezetek számára, amelyek kezelik
az egyének személyes adatait.
Az Adatvédelmi Szabályzat azt írja le, hogy miként kezeljük a személyes adatokat. A Személyes Adatokról szóló
Törvény leírja a British Council hozzáállását az adatvédelemhez, azokat az irányelveket, amelyeket a személyes
adatok kezelése során alkalmazunk és azt is, hogy Ön mit tehet abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az
előírások nem teljesülnek.
Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés
A Brit Adatvédelmi Törvény értelmében minden egyénnek megvan az általános joga arra, hogy kérjen egy
másolatot a róla tárolt személyes adatokról. Ez azt jelenti, hogy Ön kérheti azokat az adatokat, amelyeket Önről
tárolunk. Kérelem benyújtása esetén egy írásbeli kérvényt kell eljuttatnia hozzánk, £10.00 díjat,
személyazonosság igazolását, címének igazolását és bármilyen más adatot, amely a kérelem feldolgozásához
szükséges. Ilyen például az irodánk vagy a munkatársunk adatai, akivel Ön kapcsolatban volt.
Amennyiben szeretne kérvényt benyújtani, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Hivatalnokkal a
következő email címen: Dataprotection@britishcouncil.org. Bár kérelmét írásban kell benyújtania, ha
személyesen szeretne valakivel beszélni, felveheti a British Council-lal a kapcsolatot a következő telefonszámon:
+44 (0) 20 7389 3172.
A jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a megadott adatokat a British Council a következő célokra
használja fel:
- Cambridge English vizsgák szervezése és lebonyolítása,
- A British Council termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos visszajelzés kérése,
- A British Council által szervezett kurzusokkal, szemináriumokkal és egyéb eseményekkel kapcsolatos
információk küldése (amennyiben ehhez alább hozzájárul).
A Cambridge English Language Assessment számára a vizsgázóról csak a vizsgán való részvételhez
elengedhetetlenül szükséges adatokat adjuk meg.
Gyermekvédelmi irányelvek
A British Council vallja, hogy minden gyermekben érték rejlik – a világ bármely részén éljen is. A British Council
határozottan állítja, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megvédjék a visszaélés bármilyen formája
ellen, amint az ENSZ Gyermekek jogairól szóló 1989-es egyezményben foglaltatik.
Gyermekvédelmi alapelveinkről honlapunkon tájékozódhat; 18 év alatti vizsgázók esetén pedig további
részleteket, tudnivalókat ismertetünk a jelentkezés folyamán.
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