1. A vizsgára való regisztráció és fizetés

2. A vizsgázók fotójára vonatkozó követelmények:
A fényképre vonatkozó követelmények elsősorban a HSK 4-6. szintre, a HSKK, a BCT és
az YCT szóbeli vizsgákra vonatkoznak, a többi szint értékelése nem tartalmaz fotót. A fénykép
készítésének és felhasználásának meg kell felelnie a következő követelményeknek:
A fotó formátumának követelményei:
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- A vizsgázók nemrégiben készített fényképe azonosítás céljából (standard, 5.8 cmes formátumban); nem-hivatalos, utcán, otthon, stb. készült képek nem
elfogadhatóak.
Továbbá nem elfogadható, amelyen a vizsgázó sapkát, sálat, napszemüveget visel
(kivéve, ha vallási okból viseli).
fekete-fehér és színes fotók is elfogadottak, fehér háttér ajánlott

A fénykép elküldéséhez a tesztelők bejelentkezhetnek a Chinese Test szolgáltatás webhelyére,
és feltölthetik az elektronikus fényképet a weboldal útmutatásainak megfelelően, vagy
eljuttathatják a fényképet a regisztrációért felelős vizsgaközpontba, és segítséget kérhetnek a
feltöltésben.

3. Vizsga admisson ticket:
Az admisson ticketen található információ tartalmazza a vizsgázó nevét; állampolgárságát;
nemét; személyazonosságot igazoló okmányának típusát és számát; a vizsga szintjét,
helyszínét és szabályait; stb. Az admission ticket megérkezése után a vizsgázók gondosan
ellenőrizzék az azon szereplő adatok helyességét. Azon adatoknak, mint például a vizsgázó
neve, neme, születési ideje és azonosító száma, egyezniük kell az érvényes,
személyazonosságot igazoló igazolványéval, ellenkező esetben nem vehetnek részt a
vizsgán. Ha hibás adatot talál, vegye fel a kapcsolatot a vizsgaközponttal a módosítások
elvégzésének érdekében; különben a vizsgaeredmények érvénytelennek minősülnek. Az
admission ticket fontos bizonyítéka annak, hogy a vizsgázó jogosult a vizsgán való részvételre,
de akik nem hozzák magukkal az admission ticketet, nem vehetnek részt a vizsgán. A vizsga
után, az admission ticketet meg kell őrizni, mert még szükség lesz rá az eredmény kihirdetése
előtt. A vizsga eredményeinek online megtekintéséhez valamint azon hozzáadott szolgáltatás
igénybevételéhez, mint a kiegészítő értékelés lekérése, a vizsgázóknak meg kell adniuk az
admission ticketjük számát.

4. Vizsga időpontjának megváltoztatása:
A regisztráció és a fizetés után a vizsgázók jelentkezhetnek a teszt időpontjának
megváltoztatására a megadott időn belül, de a regisztrált vizsga nem törölhető, sem a
regisztrált vizsgaközpont, valamint a vizsga szintje sem változtatható meg.
A vizsga dátumának megváltoztatásához a vizsgázóknak be kell jelentkezniük a Chinese Test
webhelyére (www.chinesetest.cn), és be kell jelentkezniük a „Personal Center” menüpontba,
hogy módosításokat végezhessenek. Az új vizsga dátumának ugyanazon a szinten, és a
tesztközpontnak ugyanabban az évben kell lennie. A dátum megváltoztatásának határideje és
díjai a következők:
-

A regisztráció határideje előtt (ideértve a határidőt is): a vizsgázók ingyenesen
megváltoztathatják a vizsga időpontját.
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A regisztráció határideje és a vizsga előtti 10 nap között (a 10. napot is beleértve):
a vizsgázóknak a vizsgadíj 30% -ának megfelelő összeget kell fizetniük, mielőtt ezen
időszak alatt változtathatnak az időponton.
A vizsga előtti 10 napon belül (a 10. nap kivételével): nincs mód az ilyen jellegű
változtatásokra. Az interneten keresztüli vizsga időpontjának ingyenes
megváltoztatására a teszt előtti 27 nap áll rendelkezésre, minden más szabály
azonos a papíralapú tesztével.

5. Vizsga előírások:
1. A vizsgához szükséges okmányok
- vizsga admission ticket-e
- hiteles, fényképes személyazonosító okmány (másolatok nem érvényesek), amely érvényes
és megegyezik a regisztrációs adatokkal
- papíralapú teszt esetén: 2B-s ceruzák (2 vagy több db) + radír
A vizsgázók más személyes tárgyakat nem vihetnek magukkal a vizsgaterembe, hanem a
vizsgafelügyelő által kijelölt helyen kell hagyniuk. Ne vigyenek értéktárgyakat a vizsgaterembe;
az esetleges veszteségekért nem vállalunk felelősséget. Azon vizsgázók, akik nem tudják az
érvényes, személyazonosságot igazoló okmányt és az admission ticketet bemutatni, nem
vehetnek részt a vizsgán, valamint a vizsgaköltséget sem kapják vissza.

2. A vizsga kezdete
- A vizsgázók fél órával a teszt kezdete előtt érkeznek a vizsgaterembe a késés elkerülése
érdekében. Belépés után a vizsgázó nem hagyhatja el a termet a Listening (Hallgatás utáni
szövegértés) rész végéig.
- Papíralapú vizsga: A Listening rész kezdete előtt a késő vizsgázók bemehetnek a terembe és
megkezdhetik a vizsgát; a Lsitening kezdete után a későknek várniuk kell, amíg véget nem ér,
csak azután mehetnek a terembe, hogy megkezdjék a Reading (olvasás) részt. A későknek nem
jár plusz idő, hogy pótolják a késés miatti elmaradásaikat a vizsgafeladatokban! A Reading rész
után a késők már nem mehetnek a terembe, nem vehetnek részt a vizsgán.
- Szóbeli vizsga: A felvétel kezdete előtt a késők bemehetnek a terembe és megkezdhetik a
vizsgát, de a felvétel kezdete után a késők nem mehetnek a terembe, nem vehetnek részt a
vizsgán.
3. Vizsga menete:
(1) A vizsgázóknak a tesztet a vizsgáztató(k) szabályai és utasításai szerint kell elvégezniük.
(2) Az összes választ 2B-s ceruzával kell megadni.
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(3) A szóbeli vizsgán a válaszadás élő felvétel formájában történik, és a vizsgázóknak különkülön kell elvégezniük a tesztet saját felvevőkészülékükkel, a vizsgáztató(k) utasításainak
megfelelően.
(4) Az internetes vizsgához nincs papír, a teszt résztvevői, egérrel és billentyűzettel
válaszolnak, és a vizsga időtartamát a gép automatikusan rögzíti.

4. Vizsga szabályzat:
(1) A vizsgázónak a kijelölt helyeken kell ülniük, és nem szabadon választott helyeken.
(2) A vizsgázóknak pontosan kell követniük a vizsgáztató(k) utasításait, be kell tartaniuk a teszt
szabályait, és önállóan kell megoldaniuk a teszt különféle részeit.
(3) A vizsga alatt nincs szünet. Ha bármilyen ok miatt a vizsgázónak el kell hagynia a termet,
előbb kérnie kell a vizsgáztató engedélyét, majd az admission ticketet és a
személyazonosságot igazoló okmányt be kell adnia a vizsgáztatónak mielőtt elhagyná a
vizsgatermet. A vizsgázó visszatérése után a vizsgáztató visszaadja ezeket a dokumentumokat.
(4) A szóbeli vizsga során egyetlen vizsgázó sem hagyhatja el a vizsgatermet. Ha bármelyik
vizsgázónak mégis távoznia kell, akkor a távozás egyenlő a tesztből való kilépéssel.

5. Vészhelyzetek kezelése:
(1) A vizsgáztatókkal szembeni tisztességtelen bánásmód esetén, amely a vizsgaközpont rossz
működéséből adódik, például a rendelkezésre álló idő elégtelensége, a papír vagy más
berendezés károsodása miatt, amely miatt a vizsgázók nem képesek teljesíteni a tesztet, a
Chinese Testing International lehetőséget ad egy új, ingyenes vizsgán való részvételre, de
ennek helyét nem lehet megváltoztatni.
(2) Bármilyen természeti katasztrófa vagy baleset esetén, amely miatt a vizsgázók nem
képesek teljesíteni a tesztet, a Chinese Testing International időben szervez egy új, ingyenes
vizsgát, vagy visszatéríti a vizsga díját.

6. Távolmaradás a vizsgától:
Ha a vizsgázók nem jelennek meg a vizsgán a megadott időpontban olyan okok miatt, amelyek
függetlenek a vizsgaközponttól, a vizsgadíj nem kerül visszautalásra.

7. Szabályszegés és következményei:
A vizsgázók nem nyithatják ki előre a tesztlapokat és nem írhatnak a megadott
választerületeken kívülre, nem szakíthatják el, nem cserélhetik ki, nem másolhatják le a papírt,
ahogy nem is vihetik ki a tesztlapot a vizsgateremből. Bármely ilyen cselekedet csalásnak
4

minősül, ha a vizsgázó helyett valaki más jelenik meg, információ kiszivárogtatása, vagy a
vizsgáztató utasításaival való szembe menés a vizsgából való kizárást vonja maga után.

6. Vizsgaeredmények:
1. Eredmények lekérése:
Egy hónappal a vizsga után, a vizsgázók a www.chinesetest.cn oldalra, ahol az admission ticket
szám és a név megadása után megtekinthetik az eredményeiket.

2. Vizsgabizonyítvány:
A hivatalos, nyomtatott vizsgaeredményeket a vizsgától számított 2 hónapon belül kézbesítik
a vizsgaközpontokba, ahol a vizsgázók admission ticketjük bemutatásával vehetik át.

3. A vizsgabizonyítvány érvényességi ideje:
A teszt eredménye hosszútávon elérhető, de a kínai egyetemekre és főiskolákra történő
jelentkezéshez, a vizsgától számított 2 évig érvényesek.

7. Egyéb szolgáltatások a vizsgabizonyítványokat illetően:
1. Kiegészítő értékelés szállítása:
Annak érdekében, hogy a vizsgázók igazolni tudják kínai nyelvismeretüket egyetemi
jelentkezésnél, előléptetésnél, érettséginél, stb., lehetőségük van egy kiegészítő
vizsgabizonyítványt kérni a www.chinesetest.cn weboldalon. További információért (űrlapok,
költségek), kérjük, látogassanak el a Chinese Test weboldalára.

2. Vizsgabizonyítvány módosítása:
A HSK vizsgabizonyítvány fontos bizonyítéka a vizsgázó kínai tudásának. Tekintettel arra, hogy
néhány vizsgázó elmulasztja az online regisztráció vagy a vizsgaközpontban történő
regisztráció során megkövetelt adatok gondos ellenőrzését, vagy a regisztráció befejezését
követően annak megerősítését, vagy az admission ticketen szereplő adatok ellenőrzését,
felmerülhet a személyes adatok esetleges eltérése a vizsgabizonyítványon szereplő adatokkal,
ezért a www.chinesetest.cn weboldalon lehetősége van a vizsgázóknak, hogy kérelmezzék az
adatok módosítását.
Követelmények a vizsgabizonyítvány módosításához:
(1) Az adatok módosítására irányuló kérelem az alábbi helyzetekre korlátozódik:
- a vizsgázó nevének elírása
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-

a vizsgázó állampolgárságának helytelen feltüntetése
a vizsgázó nemének hibás feltüntetése

(2) A vizsgázónak be kell mutatnia az érvényes dokumentumait, például személyi
igazolványát vagy útlevelét.
(3) A kérelmet a vizsgabizonyítvány érvényességi ideje alatt (2 év a vizsgától számítva) kell
benyújtani.
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