
Jelentkezési lap ÖSD nyelvvizsgára 
Hatos és Társa Nyelviskola Kft.(Győr, Szent István u. 7.) 

 
A JELENTKEZÉSI LAPOT KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatoknak és a vizsgázó személyi igazolványában szereplő adatoknak egyezni kell! 

 
Családi név: __________________________________________________________________ 
Keresztnév: __________________________________________________________________ 
Anyja leánykori neve: __________________________________________________________ 

Születési idő: � � � �  év � �  hó � �  nap 

Születési hely: ________________________________________________________________ 

Vizsgázó neme:         Nő :  �                                       Férfi: �  

Értesítési cím: Irányítószám: � � � �  Település:_________________________________ 
Utca, házszám, em. ajtó: ________________________________________________________  
Telefon: _____________________________________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________________  
 
A 2020 –as év vizsga időpontjai: (Kérjük, a választott időponthoz tegyen X-et): 
 
 
Jelentkezési és 
fizetési határidő 

január 08. március 11. május 04. június 03. augusztus 5. november 04. 

Zertifikat B2 �  jan.31-febr.1 �  ápr.03-04. �  máj.22-23. �  jún.26-27. �  aug.28-29. �  nov.27-28. 

Zertifikat C1 �  jan.31-febr.1 �  ápr.03-04. �  máj.22-23. �  jún.26-27. �  aug.28-29. �  nov.27-28. 

 
 
(Kérjük, a választott vizsgához tegyen X-et):  

 
A vizsga típusa 

 

Középfok (B2)/ 
Zertifikat B2 

Felsőfok (C1)/  
Zertifikat C1 

A komplex vizsga díja 120 €  130 €  
Komplex vizsga ismétlése 120 €  130 €  
 
Az EURO-ban megadott nyelvvizsga-díjakat a pénztárunk az MNB által közzétett napi árfolyamon számolja át. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos tudnivalók: 



 
Figyelem! 

 
A jelentkezési korhatár 14 éves kor középfokú vizsgára! 

 
• A vizsgára érvényes személyi igazolvány, jogosítvánnyal vagy útlevél kötelező. 

• Az írásbeli és szóbeli vizsgára hozzon magával B2 vizsga esetében kétnyelvű és/vagy egynyelvű szótárt, C1 
vizsga esetében egynyelvű szótárt. B1 vizsgán szótár használata nem megengedett 

• A vizsga teljes időtartama alatt a mobiltelefon használata tilos. 
• A jelentkezésnél mellékelni kell egy darab kicsi borítékot saját névre megcímezve és felbélyegezve. 
• Megírt dolgozatát előre egyeztetett időpontban megtekintheti az Osztrák Intézetben, Budapesten.  
• A Hatos és Társa Nyelviskola Kft. minden sikeres vizsgáról két bizonyítványt állít ki, osztrák bizonyítványt és 

magyar bizonyítványt. 
• A hibásan megadott adatok miatt újranyomtatott bizonyítványok költsége a vizsgázót terheli. 
• A bizonyítványokat csak személyesen, ill. meghatalmazással lehet átvenni! 
• Vizsgát lemondani, ill. halasztani legkésőbb egy héttel a vizsga időpontja előtt lehet. 
• Lemondás esetén a befizetett vizsgadíj 30 %-át tartjuk vissza. 
• Vizsgát halasztani csak a következő vizsgaidőszakra lehet 6000ft különeljárási díj ellenében, halasztott vizsgát 

lemondani vagy tovább halasztani nem lehet, ill. ez a teljes vizsgadíj elvesztésével jár. 
• Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban 

visszafizetni. 
• Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam magadott adatokat a vizsgaközpont kizárólag nyilvántartás céljából a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával megőrizze és a Nyelvvizsgáztatási 
Akkreditációs Központ részére továbbítsa. 

• Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott 
személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet valamint eredményeimet a vizsgaközpont nyilvántartás céljából - a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kezelje és a szükséges adatokat a 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa.  

• Kijelentem továbbá, hogy a Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem.  
• Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen. 
• Hozzájárulok ahhoz, hogy a szóbeli vizsgáról hangfelvétel készüljön 

 
 

 
 
___________________________    ____________________________ 

dátum       a vizsgázó aláírás 
 

Melléklet: 
A nyelvvizsgaszervezés megkönnyítése érdekében, kérjük, adja meg az Önt idáig tanító nyelvtanárok nevét, 

hogy a szóbeli vizsgabeosztásnál összeférhetetlenség ne merüljön fel: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 


