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Pearson VUE vizsga-megállapodás 
Kérem, olvassa át, majd írja alá az alábbi vizsgaszabályzatot, és forduljon a felügyelőhöz, amennyiben bármilyen kérdése 
lenne. 

1. A következő személyes tárgyakat nem viszem be a vizsgaterembe: mobiltelefon, hordozható számítógép/digitális 
személyes asszisztens (PDA), vagy más elektronikus eszköz, csipogó, karóra, tárca, kézitáska, kalap (és egyéb 
fejfedő), táska, kabát, könyv és jegyzetek. A tanulás nem engedélyezett a vizsgaközpontban. 

2. Ezeket a tárgyakat a felügyelő által kijelölt biztonságos területen fogom tárolni. A mobiltelefonokat, csipogókat és 
más elektronikus eszközöket ki kell kapcsolni a kijelölt biztonságos területen való elhelyezés előtt. A vizsgaközpont 
nem vállal felelősséget elveszett, eltulajdonított vagy rossz helyre tett személyes tárgyakért. 

3. Ha törölhető jegyzettáblát vagy vizsgával kapcsolatos anyagokat kapok, nem használom azokat, amíg a vizsga el 
nem kezdődik. Semmikor nem viszem ki ezeket a tárgyakat a vizsgateremből a vizsga közben, és a vizsga 
befejezése után visszaadom ezeket a felügyelőnek. 

4. A felügyelő beléptet engem a kijelölt munkaállomásra, ellenőrzi, hogy a megfelelő vizsgát végzem, és elindítja a 
vizsgát. A kijelölt helyemen ülök mindaddig, amíg a vizsgafelügyelő ki nem kísér. Elfogadom, hogy enni, inni, 
dohányozni, rágózni, vagy a többi vizsgázót zavaró zajt kelteni tilos a vizsga közben. 

5. A felügyelő folyamatosan figyelni fog miközben a vizsgát végzem. Biztonsági és egyéb okokból a vizsgáról kép- 
vagy egyéb felvétel készülhet. 

6. Ha valamilyen gondot észlelek, ami zavar a vizsga elvégzésében, azonnal értesítem a felügyelőt. 

7. A felügyelő nem válaszolhat a vizsga tartalmával kapcsolatos kérdésekre. Az ilyen típusú kérdéseimmel a 
szponzorhoz (akinek a vizsgáját végzem) fordulok majd, miután elhagytam a vizsgaközpontot. 

8. A szünettel kapcsolatos irányelveket a szponzor határozza meg. Egyes vizsgáknál lehetnek beütemezett szünetek, 
és erre vonatkozó utasítások a számítógép képernyőjén fognak megjelenni a megfelelő időben; a szponzor 
döntésétől függ, hogy ebben az esetben a vizsga időmérője leáll-e. Ha bármely más esetben nem beütemezett 
szünetet tartok, a vizsga időmérője nem lesz leállítva. A felügyelő „szünet” módra állítja a munkaállomásomat, 
emellett magammal viszem a személyi igazolványomat, amikor elhagyom a termet. Mielőtt a helyemre visszatérek, 
a felügyelő ellenőrizni fogja a személyi igazolványomat, ezután folytatom a vizsgát. 

9. Miközben beütemezett szünetet tartok, engedélyem van hozzáférni azon személyes tárgyaimhoz, amelyeket a 
vizsga során a szekrényben tárolok. Nem beütemezett szünet esetén NINCS engedélyem hozzáférni a személyes 
tárgyaimhoz, ez alól kivételt képeznek a gyógyszerek, amiket meghatározott időpontokban kell bevenni, ha azt a 
felügyelő is engedélyezi. A nem engedélyezett tárgyak közé tartozik egyebek között: mobiltelefon, vizsgajegyzetek 
és tanulmányi jegyzetek, kivéve, ha ezeket a szponzor külön engedélyezi. 

10. Nem próbálom meg a vizsgakérdések és válaszok másolatait kivinni a vizsgaközpontból, és nem fogom megosztani 
vagy megvitatni a vizsgán látott kérdéseket vagy válaszokat más vizsgázókkal. 

11. A vizsga után a felügyelő a munkaállomásomhoz jön és megbizonyosodik arról, hogy a vizsga megfelelően 
befejeződött-e.  Lehet, hogy a szponzorok megjelenítik a képernyőn a pontjaim a vizsga után, vagy lehet, hogy 
nyomtatott vizsgaeredményt adnak. Nyomtatott vizsgaeredmény esetén ezt azután kapom meg, miután a törölhető 
jegyzettáblát és a többi anyagot visszaadtam a felügyelőnek. 

Az Ön adatainak védelme: A vizsgaeredményeit titkosítjuk, majd továbbítjuk a Pearson VUE és a szponzor részére. A 
vizsgaközpont nem őriz meg semmilyen adatot, kivéve azt, hogy mikor és hol került sor a vizsgájára. A Pearson VUE 
Adatvédelmi irányelvekről szóló nyilatkozata (Pearson VUE Privacy Policy Statement) további információval szolgál ezzel 
kapcsolatban; ehhez hozzáférhet, ha ellátogat a Pearson VUE weboldalára (www.pearsonvue.com) vagy felveszi a 
kapcsolatot a Pearson VUE ügyfélszolgálattal.  

Vizsgázó nyilatkozata: A lenti aláírásommal vagy digitális aláírásommal kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a 
Pearson VUE megőrizze és továbbítsa a személyes adataimat és a vizsgaválaszaimat a Pearson VUE és a szponzor 
részére (amelyek bármelyike lehet más országban, mint ahol a vizsgát teszem). Megértettem a fent közölt információkat, és 
vállalom a Szabályzat betartását. Amennyiben nem tartom be a Szabályzatot, vagy ha azzal gyanúsítanak, hogy csalok, 
vagy nem rendeltetésszerűen használom a számítógépet, arról  a Pearson VUE és a szponzor jelentést fog kapni, a 
vizsgámat érvényteleníthetik, továbbá a szponzor egyébintézkedéseket is tehet, például visszavonhatja a tanúsítványomat, 
és a vizsgadíjamat nem téríti vissza. 

Név (nyomtatott betűkkel): __________________________________________________ Dátum: _______________ 

Aláírás: __________________________________________________________  Vizsga: ___________________________ 


