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Az ÖQS partnere

§1

Érvényességi terület

(1)

Ez a vizsgaszabályzat valamennyi vizsga lebonyolítására érvényes, melyet a CIS Hungária Kft.
– a továbbiakban CIS – magánszemélyek vizsgáztatására irányuló programjának keretén belül
végez.

(2)

A szabályzattól való eltéréshez egyedi esetekben a tanúsító szervezet vezetőjének engedélye
szükséges.

§2
(1)

A legfelső vizsgáztató személy
A legfelső vizsgáztató személy szerepét a CIS teljes felel ősséggel megbízott vezetője tölti be.
Ebben a munkakörében a vezető közvetlenül a CIS ügyvezetőjének tartozik felelősséggel.
•

Az ő felelősségi körébe tartozik:
jelen vizsgaszabályzat rendelkezéseinek betartása
a vizsga lebonyolítására vonatkozó rendelkezések jóváhagyása
az egyes vizsgák egyenérték űségének és egyformaságának biztosítása, valamint a
vizsgaeljárások egységességének és meghatározottságának biztosítása
a vizsgák lebonyolítása és az értékelés során a semlegesség és objektivitás biztosítása
a vizsgák összeredményének megállapítása
döntéshozatal vizsgacsalások esetén
döntéshozatal fellebbezések esetén.

(2)

Valamennyi, a vizsga szempontjából jelentős döntésről jegyzőkönyv készül.

(3)

A tanúsító intézmény vezetőjének vizsgákkal kapcsolatos tevékenységét a CIS ügyvezet ője
ellenőrzi.

§3

A vizsga folyamatának tagolódása

(1)

A vizsga folyamatának tagolódása függ a CIS-vizsgákra vonatkozó mindenkor aktuális
végrehajtási utasításoktól.

(2)

A bizonyítványok megszerzésére irányuló vizsgák folyamatát végrehajtási utasítások
szabályozzák.
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(3)

végrehajtási utasítások szabályozzák az alábbiakat:
a vizsgafolyamat megkezdésének engedélyezésére vonatkozó feltételeket
a vizsgáztatás folyamatát
a vizsga kötelező részeit
a segédeszközök használatát
az értékelésre vonatkozó alapelveket

§4

A vizsga tárgya
A vizsga során annak megállapítására kerül sor, hogy a vizsgázó megfelel-e a CISbizonyítvánnyal rendelkező személyekkel szemben támasztott feltételeknek.

§5

Jelentkezés és vizsgára bocsátás

(1)

A végrehajtási utasítások a vizsgákra vonatkozóan különleges vizsgára bocsátási vagy
beszámítási feltételeket tartalmazhatnak.

(2)

A vizsgára írásban kell jelentkezni a CIS-nél.

(3)

Egy adott vizsgára jelentkezők létszáma korlátozott.

§6

A vizsga időpontja és helye

(1)

A vizsgák időpontját és helyét a CIS határozza meg.

(2)

A vizsgák időpontját és helyét a CIS időben nyilvánosságra hozza.

§7

A vizsga lebonyolítása

(1)

Az egyes vizsgák több részből is állhatnak. A további részleteket a végrehajtási utasítások
szabályozzák.

(2)

A vizsga a következő részekből állhat:
írásbeli vizsga
szóbeli vizsga
feladat-kidolgozás
prezentáció
csoportmunka
projektfeladat

(3)

A vizsga ill. a vizsga egyes részeinek id őtartamát a megfelelő végrehajtási utasítások
szabályozzák.

(4)

Az írásbeli vizsgákra programozott formában (pl. Multiple-Choice-feladatok) is sor kerülhet.

(5)

Az írásbeli vizsgákat és a feladat-kidolgozásokat csak az arra jogosult vizsgáztatók
értékelhetik.
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(6)

A szóbeli vizsgán ill. prezentáción legalább két vizsgáztatónak kell jelen lennie. Valamennyi
írásbeli vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit mindkét vizsgáztatónak alá kell írnia.

(7)

A vizsgán írásbeli segédanyag és külső adathordozóval nem összekapcsolt zsebszámológép
engedélyezett. A segédeszközökre és/vagy számológépekre vonatkozó esetleges korlátozásokat
a végrehajtási utasítások szabályozzák vagy az adott vizsgával kapcsolatban kihirdetésre kerül.

(8)

A vizsga megszervezése és a vizsgáztatók kijelölése a vizsgáztató intézmény vezet őjének
hatáskörébe tartozik. Amennyiben a vizsga több részből áll, arra különböző helyszíneken és
más időpontban is sor kerülhet.

§8

Vizsgától való elállás

(1)

A vizsgára jelentkező a vizsga megkezdése előtt elállhat a vizsgától. Ebben az esetben a vizsga
nem teljesítettnek kell tekinteni.

(2)

Amennyiben a résztvevő a vizsgát annak megkezdése után szakítja meg, a vizsgát nem
teljesítettnek kell tekinteni.

§9

Vizsgacsalások, a vizsga megzavarása

(1)

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán csalást követ el, a vizsgáztatónak ill. a vizsga felügyeletével
megbízott személynek a csalást és annak körülményeit a vizsgadokumentumokon jeleznie kell.
A vizsga elismeréséről a tanúsító szervezet vezetője dönthet.

(2)

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga menetét jelentős mértékben megzavarják, ki lehet zárni a
vizsgáról. Erről a vizsgáztató, ill. a vizsga felügyeletével megbízott személy dönt. A döntésr ől
jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgáról való kizárás esetén a vizsga sikertelennek min ősül.

(3)

Ha egy vizsgázó a vizsga befejeztével nem adja le a kiosztott vizsgafeladat valamennyi lapját,
nem tarthat igényt vizsgája értékelésére.

§ 10

Vizsgaeredmények értékelése

(1)

Az értékelés súlyozott pontrendszer alapján történik. Az írásbeli és a szóbeli vizsgák
valamennyi feladatához egy maximálisan elérhető pontszám tartozik. Az vizsgáztató
részpontszámokat is adhat.

(2)

A vizsgateljesítményt a vizsgáztató értékeli. Amennyiben egy vizsgateljesítményt több
vizsgáztató együttesen értékel, az általuk adott értékelésből számtani közepet képeznek.

(3)

Az értékelést a vizsgázó számára nem kell megindokolni.

(4)

A vizsga sikeresnek minősül 50%-os teljesítés esetén.

(5)

A vizsgák és a vizsga egyes részeinek értékelése géppel is történhet.
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§ 11

Vizsgaismétlés

(1)

A sikertelennek minősített vizsgát meg lehet ismételni.

(2)

Amennyiben egy vizsga több részből áll, az egyes részeket külön lehet ismételni. A lehetséges
ismétlések számát a végrehajtási utasítás szabályozza.

§ 12

Vizsgadokumentumok

(1)

Valamennyi vizsgadokumentumot a CIS székhelyén őriznek meg. A sikeres vizsgák esetén a
dokumentumok megőrzésének időtartama legalább tíz év, sikertelen vizsgák esetén legalább
két év.

(2)

A vizsgadokumentumokba való betekintés alapvetően nem megengedett. Kérelem benyújtása
esetén az a vizsgázó, akinek vizsgája sikertelen volt, betekintést nyerhet
vizsgadokumentumaiba. A kérelmet a tanúsító intézmény vezetőjéhez írásban kell benyújtani.
A kérelmet meg kell indokolni.

§ 13

A vizsga eredményességének megállapítása

(1)

A legfelső vizsgáztató személy állapítja meg a vizsga eredményét.

(2)

Fellebbezés esetén a legfels ő vizsgáztató személy elrendelheti az eredmények felülvizsgálatát.

(3)

A vizsgázókat a vizsga eredményéről a CIS legkésőbb négy héttel a vizsga után értesíti. Az
elért pontszámot az értesítés nem tartalmazza.

(4)

A vizsgázóknak küldött valamennyi értesítést írásban kell megtenni.

§ 14

Bizonyítványok

(1)

A vizsgák valamennyi résztvevője sikeres vizsga esetén egy EN 45013 szabványnak megfelel ő,
határozott érvényességi időre szóló bizonyítványt kap.

(2)

Az elért pontszám a bizonyítványon nincs feltüntetve.

(3)

A bizonyítványt a tanúsító szervezet vezetője ill. az aláírásra jogosult írja alá.

§ 15

Jogorvoslat

(1)

A vizsga eredményével kapcsolatban fellebbezéseket az értesítést követ ő hat héten belül, az
indoklások megnevezésével, írásban kell a CIS-nek benyújtani.

(2)

A fellebbezésről a CIS tanúsító intézményének legfelső vizsgáztató személye dönt. További
jogorvoslat.

§ 16
(1)

Vizsgadíjak
Minden vizsga díjköteles; ez azokra a vizsgákra is vonatkozik, melyekt ől a vizsgázó a § 8
értelmében visszalépett.
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(2)

A vizsgadíjak a CIS mindenkor érvényes díjszabályzatához igazodnak.

(3)

Visszalépés vagy vizsgáról történő kizárás esetén a vizsgázó nem tarthat igényt a vizsgadíj
visszaszolgáltatására.

§ 17

Felülvizsgálati záradék

(1)

Ez a vizsgaszabályzat a vizsga lebonyolítását és a vizsga folyamatát hivatott biztosítani és
segíteni. Ez annyit jelent, hogy ezt a szabályzatot folyamatosan igazítani kell egy dinamikusan
változó képzési koncepcióhoz. A teljes jogkörrel rendelkező vezetőnek tehát jogában áll ezt a
szabályzatot bármikor felülvizsgálni.

(2)

A vizsgaszabályzat változásait megfelelő formában nyilvánosságra kell hozni.

§ 18
(1)

Hatályba lépés
Ez a vizsgaszabályzat nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg lép hatályba. A CIS valamennyi,
a nyilvánosságra hozatalt követően zajló vizsgáján alkalmazni kell.

Budapest, 2002.12.16.
CIS Hungária – Információ Biztonságtechnikai
Szolgáltató és Tanúsító Kft.

a CIS tanúsító szervezet vezetője
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