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VCA/VCU Vizsgaközpont 

Vizsgaszabályzat 
 
 
A vizsga alatt felvilágosítást adnak a szabályzat egyes elemeiről a vizsgafolyamatra, 

vizsgáztatási módszerre, vizsga közbeni csalásra, a vizsgaanyagok javításának 

módszereire, az oklevél átadására, a központi oklevél-nyilvántartóba való betekintés 

lehetőségeire (g melléklet) és arra vonatkozólag, milyen lehetőségek vannak a 

javításra.  

1. ALKALMAZÁS HATÁLYA ÉS HIVATKOZÁS 

A jelen vizsgaszabályzat a Vinçotte Akadémia által szervezett alábbi vizsgákra 

vonatkozik: 

- „Alapvető biztonságtechnika VCA (B - VCA)” 

- „Biztonságtechnika az operatív ellenőrző személyzet részére VCA (VOL-VCA)” 

- „Biztonságtechnika a közvetítők és ellenőrző személyzet részére VCU (VIL-

VCU)”. 

 

Hivatkozás: A B-VCA, VOL-VCA és VIL-VCU általános vizsgaszabályzata, 

2012. 01. 01., 12.1. szakasz. 

 

2. A VIZSGAKÖZPONT FELADATAI, FELELŐSSÉGE ÉS KOMPETENCIÁI 

- A vizsgaközpont felelős a vizsgák teljes megszervezéséért a beiratkozástól az 

oklevelek kiállításáig. 

- Minden vizsgán a lehető legtöbb kérdéssor kerül kiosztásra. 

- Minden évben több nyilvános vizsgát szerveznek. Egyéb megállapodásokat, pl. 

vállalati belső vizsgák tárgyában, az alábbiakban felsorolt kapcsolattartó 

személyekkel lehet kötni. 

- A feladatok belső elosztását a VCA/VCU vizsgaközpont Általános Eljárási Rendje 

tartalmazza. Ebbe beletartoznak a VCA partnerszervezetek is, melyekkel a 

vizsgaközpont együttműködési szerződést írt alá. 

- A vizsgaközpont B-VCA, VOL-VCA és VIL-VCU oklevelek kiállítására jogosult. 

- A vizsgaközpont és a képviselői mindig tiszteletben tartják a vizsgákon résztvevő 

vállalatok és egyének adatainak védelmét. 
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2.1. A vizsgáztató feladatai: 

- A vizsga előtt ellenőrzi az eszközállományt, hogy a vizsgára megfelelő legyen. 

- Megtartja a vizsgát. 

- Ellenőrzi a vizsgán résztvevő személy(ek) személyazonosságát. Az azonosítási 

folyamat mindig a résztvevő fényképes okmányai alapján történik. 

- Ellenőrzi a vizsgaszabályzat betartását. 

- Kiadja a vizsgaszabályzatot a résztvevőknek. 

- Úgy ülteti a vizsgán résztvevő személyeket, hogy azzal megelőzze a csalást. 

- Amennyire lehetséges, különböző kérdéssorokat használ. 

- Tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgázás folyamatáról, a vizsgalap kitöltésének 

módjáról (emellett meghatározza a vizsgaszámokat, melyet a résztvevőknek fel 

kell írniuk a vizsgalapra) és az osztályozási eljárásról, a kérdésekkel 

kapcsolatban azonban nem tesz megjegyzéseket. 

- Felügyeli a vizsgán résztvevő személyeket és a vizsga szabályos lefolyását. 

- Kiállítja és aláírja a vizsga jegyzőkönyvét a vizsga alatt. 

- Leadja a vizsga jegyzőkönyvét és a kitöltött vizsgalapokat a vizsgaközpont 

titkárságán. 

- Kijavítja a vizsgalapokat (ezt a feladatot a VA adja ki a titkárságnak). 

- VCA partnerszervezet esetében: a vizsgákat a vizsgáztató javítja ki. Minden 

esetben a VA adja ki az okleveleket. Az eredményeket elektronikusan továbbítják 

a VA-nak, a hivatalos vizsgaanyagokat pedig postán küldik el a VA-nak.  

 

2.2. A vizsgáztatóval szemben támasztott követelmények: 

- Nem lehet olyan személy, aki a non-profit szervezet nevében, a Garancia 

bizottság tagjaként vagy a VCA Vizsgaközpont (B-VOL-VIL és RRT) 

felügyelőjeként jár el. 

- Nem lehet olyan személy, aki a vizsga résztvevőit korábban oktatta. 

- Jól kell ismernie azt a nyelvet, amelyen a vizsga zajlik. 

- Ismernie kell az alkalmazott eljárásokat. 

- Pártatlannak kell lennie. 

- Elérhető legyen mobiltelefonon a vizsgaközpont és a non-profit szervezet 

szakértői számára a vizsga napján. 

- Nem lehet a jelöltek felettese semmilyen vonatkozásban. 

- Lehetőleg tartozzon a vizsgaközpont személyzetéhez. Ellenkező esetben a 

központ és a vizsgáztató között szerződéses jogviszonyt kell létesíteni, amelynek 

elégséges garanciát kell nyújtania a tartós együttműködésre. 

- Feladatait az ügyféltől teljesen függetlenül látja el. 
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- Nem állhat a vizsgázók munkaadójának alkalmazásában, és nem tartozhat a 

vizsgára megbízást adó ügyfél személyzetéhez. 

- Ha a vizsgát a belga állam területén kívül bonyolítják le, a vizsgáztatóknak a 

vizsgaközpont személyzetéhez kell tartozniuk, vagy a vizsgáztató és a 

vizsgaközpont között szerződéses jogviszonynak kell fennállnia (megfelelő 

garancia bevonásával). 

 

A vizsgáztatók adatainak szerepelnie kell az EPYC II-ben ahhoz, hogy engedélyt 

kapjanak a vizsgáztatói kötelességük teljesítésére. A non-profit szervezetnek 

jogában áll elutasítani a vizsgáztatót, ha súlyos kötelességszegés miatt már törölték 

az illetőt valamilyen vizsgaközpont listájáról. Az ilyen személy semmilyen központban 

nem dolgozhat vizsgáztatóként, és nem szerepelhet a központ listáján. 

 

- Magyarország esetében speciális szabályok alkalmazandók. 

Magyarország: a vizsgaközpontnak az 1. szakaszban, az „Alkalmazás hatálya” 

pont alatt említett vizsgákat a Vinçotte Hungary VCA partnerszervezettel 

együttműködésben kell megszerveznie, mely a Vinçotte szervezet egyik 

fiókvállalata. 

- Tájékoztatnia kell a rendszermenedzsert és/vagy Steven Dierckx urat, ha 

vizsgabizottsági ellenőrzést terveznek, a megjegyzéseket fel kell jegyeznie, és 

visszajelzést kell adnia.  

Steven Dierckx: 02/674. 59. 94 vagy 0474/281728 

- A magyarországi VCA partnerszervezetek esetében a rendszermenedzser átadja 

a vizsgák magyarországi megszervezésének felügyeletével kapcsolatos 

felelősséget a vizsgaközpont kapcsolattartójának : Steven Dierckx 

- Mindig álljon rendelkezésére bizonyíték a vizsgáztatói kinevezésről. 

 

2.3. A felügyelővel/felügyelőkkel szemben támasztott követelmények: 
- Nem lehet olyan személy, aki a non-profit szervezet nevében, a Garancia 

bizottság tagjaként vagy a VCA Vizsgaközpont (B-VOL-VIL és RRT) 

felügyelőjeként jár el. 

- Ismernie kell az alkalmazott eljárásokat. 

- Nem kell jól ismernie a vizsgán használt nyelvet, de tudnia kell hatékonyan 

kommunikálni a vizsgáztatóval. 

- Nem lehet olyan személy, aki a non-profit szervezet felügyelőjének teendőit látja 

el. 

- Az oktató lehet felügyelő (általában ez a helyzet). 
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- Tartózkodjon a közbeavatkozástól, ne tegyen megjegyzéseket. 

- Adminisztrációs tevékenységekben segíthet a vizsgáztatónak. 

- Aktív felügyeletet kell biztosítania, és sétálgatnia kell a vizsgázók között. 

 

 

3. FELIRATKOZÁS A VIZSGÁRA ÉS A JELENTKEZÉS ELFOGADÁSÁNAK 
FELTÉTELEI 

A központ lehetővé teszi, hogy a jelöltek részt vegyenek a vizsgán bármilyen 

diszkrimináció nélkül, valamint képzettségre, tananyagok megvásárlásra stb. 

vonatkozó külön követelmények támasztása nélkül. 

 

A vizsgaközpont, a non-profit szervezettel való egyeztetést követően, minden 

ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy fogyatékossággal élő 

személyek is letehessék a vizsgát. 

 

3.1. Vizsgázási eljárás 
 
A jelentkezést írásban kell benyújtani a Vinçotte Akadémia számára, a titkárságnak 

címezve. Ezt követően az alább felsorolt kapcsolattartó személyek kérésre elküldik a 

szabvány jelentkezési lapot. 

Kapcsolattartó személyek jelentkezési ügyben: 

 

Francia: 

- Jacqueline Leemans-Michiels (tel.: 02/674.57.96, fax: 02/662.23.36 vagy e-mail: 

jmichiels@vincotte.be) 

- Steven Dierckx (tel 02/674.59.94, fax 02/662.23.36 vagy email: 

sdierckx@vincotte.be)  

 

Holland: 

- Jacqueline Leemans-Michiels (tel.: 02/674.57.96, fax: 02/662.23.36 vagy e-mail: 

jmichiels@vincotte.be) 

- Steven Dierckx (tel 02/674.59.94, fax 02/662.23.36 vagy email: 

sdierckx@vincotte.be)  

 

VCA partnerszervezetek: 

- Ez azokra a magyarországi VCA partnerszervezetekre vonatkozik, melyek a 

vizsgáztatási eljárás mindennapi irányításáért felelősek. A szervezők figyelemmel 
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kísérésének átfogó rendszerét Magyarországon a vizsgaközpont kapcsolattartó 

személye szervezi. 

Steven Dierckx (Tel: 02/674.57.96, fax: 02/662.23.36 vagy e-mail: 

sdierckx@vincotte.be)  

 

Azok a vállalatok, melyek belső szervezésben óhajtják a vizsgákat lebonyolítani, 

legalább három héttel korábban kérelmezzék ezt írásban, hogy a Vinçotte Akadémia 

erről időben tudja tájékoztatni a non-profit szervezeteket. 

 

4. PRÓBA KÉPESÍTÉSEK (NEMZETI KÉPESÍTÉSEK) 

- A kérdéseket a VCA nemzeti képesítések legfrissebb változata alapján állítják 

össze. A használt kérdéssorokat a non-profit szervezet jóváhagyta, és a Műszaki 

Minősítő Bizottság központilag irányítja. A kérdéssorok elérhetők az EPYC II 

rendszeren keresztül, itt egyértelműen látszik, hogy a kérdéssorok aktívak vagy 

sem. 

- Az általánosan használt nyelvek a holland, francia, német és angol. Más 

nyelveket is lehet használni a hivatalos kérdéssorok elérhetőségétől függően. 

- A B-VCA vizsga 40 kérdésből áll. Ez a vizsga letehető írásban, vagy fel is lehet 

olvasni a kérdéseket. 

- A VOL-VCA vizsga 70 kérdésből áll. Elviekben ez a vizsga csak írásban tehető 

le. 

- A VIL-VCU vizsga 70 kérdésből áll. Elviekben ez a vizsga csak írásban tehető le. 

 

5. A VIZSGA MÓDSZEREI, KRITÉRIUMAI ÉS LEBONYOLÍTÁSA 

5.1. Írásbeli vizsgák: 

- Legalább egy vizsgáztató mindig jelen van. Ha a vizsgán több, mint 20 személy 

vesz részt, akkor egy második felügyelőnek is jelen kell lennie, és minden további 

40 fő után újabb felügyelőre van szükség. 

- A vizsgáztatók nem hozhatják mások tudomására a vizsgán felhasznált 

kérdéssor(oka)t, mielőtt a vizsga elején kiosztják a papírokat. 

- A vizsgán résztvevő személyek úgy foglalnak helyet, ahogy a vizsgáztató jelzi. A 

vizsgázóknak viszonylag messzire kell ülniük egymástól (legalább 1 méterre). 

- A vizsgáztató ellenőrzi a vizsgán résztvevők személyazonosságát. Ez fényképpel 

ellátott hivatalos okmány segítségével történik. 

- A vizsgáztató ellenőrzi, hogy a válaszlapon szereplő személyes adatok 

megegyeznek-e azzal, ami az azonosító okiratban szerepel (vezeték- és 
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keresztnév, születés helye és ideje, születési ország). Ez az azonosító információ 

a vizsgajegyzőkönyvben is szerepel lehetővé téve, hogy a diploma helyesen 

legyen kiállítva. 

- A kérdéssorokat a hozzájuk tartozó válaszlapokkal együtt adják ki. A vizsgáztató 

mindig a lehető legtöbb különböző kérdéssort adja ki, hogy elejét vegye a 

csalásnak. 

- A vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga lefolyásáról (időtartam, elv stb.), 

és arról, hogyan kell kitölteni a válaszlapokat. 

- A vizsgázóknak golyóstollal kell kitölteniük a válaszlapokat. 

- Rendszerint minden kérdéshez három lehetséges válasz tartozik. Csak egy 

helyes válasz létezik, ez pedig a leginkább helyes válasz. Ezt kell egyértelműen 

megjelölni a válaszlapon. 

- Ha egy jelentkező javítani akar egy választ a válaszlapon, akkor a vizsgáztatónak 

ellenőriznie és láttamoznia kell a javítást, hogy ne férhessen kétség a megadott 

válaszhoz. Az átláthatóság kedvéért minden kérdést csak egyszer lehet javítani. 

- A vizsgán részt vevő személyek nem kommunikálhatnak egymással sem 

szavakkal, sem szavak nélkül a vizsga alatt. Az asztalon csak a kérdéssor és a 

válaszlap lehet. 

- A mobiltelefonokat kikapcsolva kell tartani a vizsga alatt. Tilos személyes 

tárgyakat használni (kivéve golyóstollat). 

- A vizsga maximális tartama 1 óra (B-VCA), 1 óra 45 perc (VOL-VCA) vagy 1 óra 

45 perc (VIL-VCU). Ez a vizsgáztatás kezdetekor indul. 

- A vizsga ideje alatt, beleértve a szóban felolvasott vizsgakérdésekkel történő 

vizsgázást is, a vizsgáztató semmilyen magyarázatot nem adhat, ha a vizsgázó 

nem értette meg a kérdést. A vizsga ideje alatt tilos bármilyen megjegyzést vagy 

magyarázatot tenni. 

- A vizsga befejezése után a vizsgáztató beszedi a kérdések listáját és a 

válaszlapokat. 

- Miután a vizsgán résztvevő személyek beadták a kérdések listáját és a 

válaszlapot, elhagyják a vizsgahelyiséget. 

- A vizsgáztató felelőssége, hogy helyesen kitöltse a vizsgajegyzőkönyvet. Minden 

dokumentumot visszajuttat a vizsgáztató titkársághoz. 

- A későn érkező vizsgázó is részt vehet a vizsgán, feltéve, hogy egyetlen 

vizsgázó sem hagyta még el a termet. 

- Ha egy vizsgázó érkezéskor jelzi, hogy olvasási és/vagy írási zavarral küzd, a 

vizsgáztató tanácskozik a rendszermenedzserrel és/vagy Steven Dierck úrral, 

hogy megoldást találjanak a problémára a lefektetett szabályok betartása mellett. 
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- Ha VCA partnerszervezetnek jelentő egyik vizsgázó a vizsga során olvasási 

és/vagy írási zavarára utal, a magyarországi szervező vizsgáztatója értesíteni 

fogja erről a VCA partnerszervezetet. A vizsgáztató a VCA partnerszervezethez 

irányítja a vizsgázót a vizsgaszabályzat 5.2 pontjában foglalt rendelkezések 

értelmében (A kérdések hangos felolvasásával lebonyolított vizsgák) és minden 

esetben a VA-val (vizsgáztató központ) folytatott konzultációt követően. 

 

5.2. A kérdések hangos felolvasásával lebonyolított vizsgák: 

Ilyen vizsgán is részt lehet venni, ha a körülmények megkövetelik, például írási 

és/vagy olvasási zavar esetében. Ezt előzetesen (lehetőleg a beiratkozásnál), 

írásban kell kérelmezni. 

Az eljárás ugyanaz, mint az írott vizsgáknál az alábbi pontok kivételével: 

- Legalább egy vizsgáztató mindig jelen van. Ha a vizsgán több, mint 10 személy 

vesz részt, akkor egy második felügyelőnek is jelen kell lennie, és minden további 

20 fő után újabb felügyelőre van szükség. 

- A vizsgáztató igazolja a vizsgán résztvevő vizsgázó(k) személyazonosságát a 

fentiek szerint, és amennyiben szükséges, kitölti a személyes információkat a 

válaszlapon. 

- Minden jelölt ugyanazt a kérdéssort kapja meg egy válaszlappal. A vizsgán 

résztvevőket úgy kell ültetni (megfelelő távolságra vagy válaszfallal elválasztva), 

hogy ne láthassák a többi vizsgázó vizsgalapját. 

- A vizsgáztató kétszer hangosan felolvas minden kérdést. Ezután kétszer 

hangosan felolvassa a válaszlehetőségeket is. 

- A vizsgáztató szó szerint olvas fel minden kérdést és választ. 

- A vizsgázó olvashatóan megjelöli a válaszát a válaszlapon. 

- Ez a módszer ismétlődik minden kérdésnél. Egymás után végigmennek minden 

kérdésen. 

- A vizsga maximális időtartama 1 óra 30 perc (B-VCA). 

 

5.3. Fizikai vagy pszichés korlátozásokkal élő személyek esetében: 

A vizsgázás módszere alakítható a körülményekhez. Bármelyik fenti szabálytól való 

eltéréshez mindig ki kell kérni a non-profit szervezet jóváhagyását. A lehető 

legnagyobb mértékben be kell tartani ugyanazokat az alapvető eljárásokat és 

kritériumokat, amelyek az írásbeli vizsgákra érvényesek. 
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5.4. Szóbeli vizsgák: 

Szóbeli vizsgát csak a VCA Alapvető biztonságtechnikából szerveznek, és csak 

abban az esetben, ha a vizsgázó már legalább kétszer megbukott a 

feleletválasztásos (írásbeli és/vagy felolvasással lebonyolított) vizsgán. 

 

A Vinçotte Akadémia közli minden legalább kétszer megbukott jelölttel, hogy szóbeli 

vizsgán való részvételre jogosult, és ha a résztvevő ebbe beleegyezik, az alábbi 

információt továbbítják a non-profit szervezet részére: 

§ A részt venni kívánó vizsgázók neve és elérhetősége. 

§ A korábbi vizsgákon használt kérdéssorok, amelyeken a vizsgázó megbukott. 

§ A vizsgázó által leadott vizsgák másolata annak igazolásául, hogy a vizsgázó 

ténylegesen kétszer bukott. 

Ezután megvárjuk a non-profit szervezet visszajelzését. Ha a jelölt átment, megkapja 

az oklevelet, melyet a vizsgaközpont (Vinçotte Akadémia) két példányban állít ki. 

Abban az esetben, ha a vizsgázó megbukik a vizsgán, a vizsgaközpont tanácskozik 

a non-profit szervezettel, és megpróbálnak megoldást találni. 

Amennyiben ilyen helyzet állna elő VCA partnerszervezetünk esetében, 

mindenképpen előzetes kapcsolatot teremtenek a VA-val (vizsgáztató központ). 

 

A szóbeli vizsgákat a non-profit szervezet szervezi. 

E célból a „Szóbeli vizsgák beosztását” használják majd. 

 

A szóbeli vizsgák a következőképp kerülnek megszervezésre: 

− évi 2 vizsga előre meghatározott napokon; 

− ha elégséges érdeklődés mutatkozik (legalább 3 vizsgázó). 

 

A vizsgaközpont számára eljárásmód írja elő, hogy értesítse a non-profit szervezetet 

a szóbeli vizsgát tevő vizsgázóval kapcsolatban az alábbiakról: 

− bizonyíték a kétszeri bukásra; 

− a használt kérdéssorok; 

− oklevelek kiadása. 
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Szóbeli vizsgák beosztása 

Fejezet Kérdések 
1. Jogszabályok 1 
2. Kockázat, veszély és a megelőzésük 1 
3. Balesetek: okaik és megelőzésük 1 
4. Biztonságos viselkedés 1 
5. Feladatok, jogok, kötelességek és tanácsadások 1 
6. Eljárások és utasítások, jelek 2 
7. Felkészülés vészhelyzetekre 1 
8. Veszélyes anyagok 2 
9. Tűz és robbanások 2 
10. Munkafelszerelés  2 
11. Sajátos tevékenységek és körülmények 2 
12. Elektromosság és sugárzás 2 
13. Ergonómiailag biztonságos munkakörnyezet  1 
14. Személyes védőfelszerelés  2 
 

5.5. Online vizsgák: 

- Legalább egy vizsgáztató mindig jelen van. Ha a vizsgán több, mint 20 személy 

vesz részt, akkor egy második felügyelőnek is jelen kell lennie, és minden további 

40 fő után újabb felügyelőre van szükség. 

- A vizsgázóknak viszonylag messzire kell ülniük egymástól (legalább 1 méterre). 

 

6. VIZSGA ÉRTÉKELÉSE, EREDMÉNYEK KIADÁSA ÉS AZ OKIRATOK 
KIÁLLÍTÁSA 

6.1. A sikeres vizsga kritériumai: 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. Hibás vagy hiányzó válaszért nem jár pont; 

pontlevonás nincs. 

A vizsga sikeres, ha a vizsgázó eléri legalább az alábbi ponteredményt: 

- 28/40 az Alapvető biztonságtechnikán VCA (B-VCA) 

- 49/70 a „Biztonságtechnika az operatív ellenőrző személyzet részére” VCA 

(VOL-VCA) vizsgán 

- 49/70 „Biztonságtechnika a közvetítők és ellenőrző személyzet részére” VCU 

(VIL-VCU) vizsgán 

Az alábbi pontszámok (28-29-30/40 vagy 48-49-50/70) esetében a titkárság 

mindenképpen figyelmesen újraellenőrzi az eredményeket. A rendkívül alacsony 

vagy rendkívül magas pontszámok esetében további ellenőrzést hajtanak végre. 
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! Ha felmerül a kérdés helytelen megfogalmazásnak gyanúja, a vizsgaközpont 

jelenteni fogja a kétséges kérdést a Műszaki Minősítő Bizottságnak. 

6.2. Ideiglenes értékelés: 

A vizsgáztató nem készíthet ideiglenes értékelést. A vizsgáztató és a felügyelő 

semmilyen körülmények között nem javíthat ki vizsgaanyagokat vizsga közben, még 

akkor sem, ha már csak egyetlen másik vizsgázó vizsgázik. 

A VCA partnerszervezete szervezi meg a vizsgajavítási eljárást a vizsgáztatón 

keresztül a fentírt feltételek ismeretében. 

 

6.3. Végleges értékelés: 

- Az írásbeli és a felolvasásos vizsgák végleges értékelését a Vinçotte Akadémia 

vizsgaközpont titkársága folytatja le a megfelelő értékelő kulcsok segítségével. 

Javítási eljárás: a CORR oszlopba egy X-et kell tenni, ha a válasz hibás, és egy 

V-t, ha a vizsgázó helyesen válaszolt. 

- Kivételesen magas pontszámok (35-nél magasabb 40 pontból, vagy 65-nél 

magasabb 70 pontból), valamint „küszöbértékű” pontszám (28 vagy 29 pont 40 

pontból, illetve 49 vagy 50 pont 70 pontból) esetén újra ellenőrzik az eredményt. 

Ezt a kétszeres ellenőrzést a javítást végző személy 2. monogramja és a 

dátumozás jelzi majd a válaszlapon. 

- A vizsgalapok VCA partnerszervezetek által kiadott javítási eljárása a korábban 

említett ugyanilyen megközelítésen alapul. A vizsgaközpont dönthet úgy is, hogy 

további véletlenszerű ellenőrzést végez, és bekérhet több eredeti vizsgalapot (a 

kezdeti szakaszban 50 vizsgalap közül 5-öt, ez után az eredeti vizsgalapok 

számát minden egyes véletlenszerű ellenőrzésnél változtatni lehet) a vonatkozó 

vizsgaalkalomról. 

- A vizsgákat hasonlóképp javítják Antwerpenben és Vilvoorde-ben is. 

6.4. Eredményhirdetés: 

- A vizsga résztvevőit írásban értesítik az eredményeikről. A kiértesítés a 

munkáltatójukon keresztül történik a vizsga napját követő 14 napon belül. Egyéni 

jelentkezés esetén a jelölteket személyre szólóan értesítik. 

- A VCA partnerszervezetektől érkező résztvevők estében egy hónapot vesz 

igénybe, amíg megkapják az oklevelüket. 

- A sikeres jelöltek megkapják a Vinçotte Akadémia vizsgaközponttól az „Alapvető 

biztonságtechnika VCA (B-VCA)”, „Biztonságtechnika az operatív ellenőrző 

személyzet részére VCA (VOL-VCA)” vagy a „Biztonságtechnika a közvetítők és 
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ellenőrző személyzet részére VCU (VIL-VCU)” oklevelet. Ezek az oklevelek 10 

évig érvényesek. 

-  A központ minden sikeres vizsgázónak két eredeti oklevelet állít ki: egyik 

példányba belenyomja, hogy „A munkáltató részére”, a másikra azt, hogy „A 

dolgozó részére”. 

 

7. A VIZSGÁN RÉSZTVEVŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

7.1. A vizsgán résztvevők kötelességei: 

- A jelen vizsgaszabályzatot be kell tartani. 

- A vizsgázónak igazolnia kell a személyazonosságát személyi igazolvánnyal, 

jogosítvánnyal vagy útlevéllel (fényképes okmánnyal). 

- A vizsga rendjét bármilyen módon megzavaró bármely személyt, vagy akit 

csaláson vagy csalási kísérleten tetten érnek, azonnal eltávolítják a 

vizsgahelyiségből. A vizsga ebben az esetben érvénytelen lesz. A vizsgaközpont 

értesíti a történtekről a munkaadót. 

 

7.2. A vizsgán résztvevők jogai: 

- Az adatok és eredmények titkosságához való jog (lásd az adatvédelmi törvényt). 

- A kijavított vizsgadolgozatba (válaszlap és kérdéssor) való betekintés joga a 

vizsgaközpontban.  

- Írásos reklamáció benyújtásának joga két héten belül. 

- Sikeres vizsga esetén, „A dolgozó részére” személyre szóló oklevél átvételének 

joga. 

- A vizsgázó bármikor folyamodhat másodpéldányért (20 € + ÁFA befizetése 

ellenében) szükség esetén, ha pl. elveszítené a saját példányát stb. 

 

8. PANASZTÉTEL ÉS FELLEBBEZÉS 

- A képzés és/vagy a vizsga lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a képzési 

igazgatóhoz/rendszermenedzserhez kell eljuttatni (Betty Dox (Tel. : 03/221.86.18 

fax 03/221.86.81 vagy e-mail: bdox@vincotte.be). 



Vinçotte Akadémia  2. melléklet: Vizsgaszabályzat 12.01. verzió 
2012. március VCA/VCU Vizsgaközpont 12/15 

- A szervezők figyelemmel kísérésének általános rendszerét Magyarországon a 

vizsgaközpont kapcsolattartó személye szervezi (Steven Dierckx (Tel: 

02/674.57.96, fax: 02/662.23.36 vagy e-mail: sdierckx@vincotte.be) a 

rendszermenedzserrel való konzultációt követően. 

- A képzési igazgató mérlegelni fog mindennemű panaszt lehetőleg két héten 

belül, de mindenképpen 1 hónapon belül. 

- Fellebbezni lehet ajánlott levélben a vizsgaközpont igazgatóságához címezve. A 

vezetőség minden fellebbezést mérlegel egy hónapon belül. 

 

9. CSALÁS 

- Ha vizsga közben bármilyen jellegű csalás ténye megállapítást nyer, a vizsgát 

azonnal beszüntetik, és semmisnek nyilvánítják. A vizsgáztató a jegyzőkönyvben 

részletesen lejegyzi a döntését és a körülményeket. 

- A vizsgaközpont operatív részén kívül észlelt mindennemű csalás esetén, mint 

pl. hamis oklevelek felhasználása, az esetet azonnal jelenteni kell a Vinçotte 

csoport jogi osztályának. Ez az osztály megteszi a további lépéseket a Vinçotte 

Akadémia vezetőségével és a non-profit szervezettel konzultálva, a csalás 

súlyosságától függően. 

- Szükség esetén az ügyben panaszt kell tenni az illetékes törvényszéken. 

- A Műszaki Minősítő Bizottságot minden esetben elsőként kell értesíteni a 

megállapított csalásról és a csalók személyazonosságáról. Oklevéllel elkövetett 

csalás esetén elsőnek a Műszaki Minősítő Bizottságot kell minden esetben 

értesíteni. Lásd a mellékletben: bizonyítvánnyal kapcsolatos csalás ügyében 

követendő eljárás. 
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10. KÖZPONTI OKLEVÉL-NYILVÁNTARTÓ (G melléklet) 

A központi oklevél-nyilvántartó a BeSaCC weboldalán keresztül érhető el: 
http://www.besacc-vca.be/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válassza az „Opleidingen”, majd a „Diplomaregister” pontot! 
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A keresést elindíthatja a következők szerint  
-‐ Oklevélszám 

-‐ Vezetéknév – születési idő 

 
 
EREDMÉNY: 
 

 
Bármilyen helytelen információt továbbíthat, ha rákattint az „Aanpassen gegevens in register” 
gombra, majd beírja a szükséges információt, és elküldi. 
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