JELENTKEZÉSI LAP
Államilag elismert, általános nyelvi vizsgához
A kiválasztott vizsgahelyre kérjük küldeni!
Hol kíván vizsgázni?

Település: ___________________________
Intézmény neve: ______________________

Családi név: _____________________________________________
Keresztnév: _____________________________________________
Neme:

Férfi 

Születési idő:

Nő 

 év  hó  nap.

A vizsgára a vizsga évében 14. életévüket betöltő személyek jelentkezhetnek!

Kérjük, ide ragassza az ehhez a
jelentkezési laphoz tartozó
eredeti csekkszelvényt!
Az államilag elismert nyelvvizsga
díjai 2000. január 01-től:

„A”
szóbeli
Születési hely: ___________________________________________
Alapfok: 2.700.Ország: _____________________ Anyanyelv: __________________ Középfok: 3.700.Felsőfok: 5.300.Értesítési cím:
Telefon (napközben): ______________________
Irányítószám:



Település: ______________________

„B”
írásbeli
3.700.5.800.7.400.-

„C”
komplex
6.400.9.500.12.700.-

A vizsgadíjról a jelentkezési lap
leadási helyén kap nyugtát.

Utca, házszám, em., ajtó: ___________________________________
A választható időpontokat a Vizsgahelyeken és a Tájékoztatóból tudhatja meg.

A vizsga ideje: ___________________________
A vizsga nyelve: __________________________
Fok:


A

alap

Típus:

(szóbeli)


B

közép

(írásbeli)


C

felső

(komplex)

A kiválasztott vizsgahelyre kérjük küldeni!

A vizsgaszabályzatban foglaltakat tudomásul veszem és
hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon általam megadott
adatokat a vizsgaközpont nyilvántartási céljából - az adatkezelésre
vonatkozó szabályok betartásával - a Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ részére továbbítsa.
____________________________
a vizsgázó aláírása

TUDNIVALÓK
-

A vizsgán csak érvényes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, katonai igazolvány, új típusú vezetői engedély) lehet
vizsgázni.
Az írásbeli vizsgán segédeszközként csak tollat és nyomtatott szótárt lehet használni, tilos a terembe mobiltelefont bevinni.
Az írásbeli vizsga megkezdése előtt fél órával jelenjék meg a megadott helyszínen.
A szóbeli és labor vizsgára az értesítésen szereplő időpontban jelenjék meg.
Ha a vizsgán meg nem engedett eszköz használatához folyamodik, vizsgáját felfüggesztjük.
Szóbeli vizsga időtartama: alapfok kb. 10, középfok kb. 15, felsőfok kb. 20 perc.
Labor vizsga időtartama: középfok, ill. felsőfok kb. 20 perc.
Írásbeli vizsga időtartama: élő nyelvek esetén: alapfok 60, középfok 210, felsőfok 270 perc; holt nyelvek esetén: alapfok 120,
középfok 180, felsőfok 240 perc.

A vizsgázó jogai:
a)

Részt vehet a szóbeli bizottságok sorsolásán, az Ügyfélszolgálatnál telefonon és/vagy személyesen, illetve az Internet
segítségével tájékozódhat a vizsgaeredményekről.
b) Megírt dolgozatát - az Ügyfélszolgálatnál előre egyeztetett időpontban - megtekintheti.
c) A vizsgaszabályzatot és a vizsgával kapcsolatos jogszabályokat megtekintheti a központban (ITK), a vizsgahelyeken,
valamint a www.itk.hu/origo/szabalyzat/ internetcímen.
d) Fellebbezni csak jogsértés esetén - a vizsgát követően, 15 napon belül - lehet.
e) Ha bármilyen testi fogyatékossága van, kérjük jelezze, milyen segítségre van szüksége a vizsga letételéhez.

Amennyiben számlát kér a befizetett összegről, kérjük, adja meg azt a nevet, akinek a részére, és azt a címet,
ahová a számlát kéri kiállíttatni.
Név (Bt., Kft., egyéb cég): _________________________________________________________________
Cím: ___________________________________________________________________________________

FIGYELEM!
Bármilyen felszólamláshoz szükség van a csekk másolatára, a befizetés pontos dátumára. Javasoljuk, hogy a kitöltött jelentkezési lapot
a rajta lévő csekkszelvénnyel együtt a leadás előtt fénymásolja le.
A NYELVVIZSGA LETÉTELÉVEL, ILLETVE AZ ARRÓL KIÁLLÍTOTT OKIRATTAL KAPCSOLATBAN BÁRMELY JOGELLENES
TEVÉKENYSÉG, VAGY VISSZAÉLÉS BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNY, AMELY A BTK. 274. §. (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ
KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁS BŰNTETTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ALKALMAS.

