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JELENTKEZÉSI LAP  
(A jelentkezési lap csak a 2. oldallal együtt érvényes!) 

ORIGÓ nyelvvizsga 

A kiválasztott vizsgahelyre kérjük küldeni! 

A vizsgahely tölti ki! 

              

 
 Gyűjtőszámlás kiegyenlítés 

 

Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, 
az aláírásnál saját kézjegyével ellátni! 

Hol kíván vizsgázni? Település: ___________________________ 

 Intézmény neve:_______________________________________ 

Vezetéknév: _____________________________________________ 

Utónév/ek: ______________________________________________ 

Anyja leánykori neve: _____________________________________ 

Születési idő: ���� év �� hó �� nap. Férfi � Nő � 
Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltő személy jelentkezhet! 

Születési hely: ________________Állampolgárság: _____________ 

Elérhetőség: Telefon (napközben): _____________________ 

 E-mail (kötelező): ______________________________________ 

Ir. szám: ���� Település: ___________________________ 

Utca, házszám, em., ajtó:___________________________________ 

A Vizsgaközpont elérhetősége: 1082 Budapest, Baross u. 62. 
 +36-1-459-9614 
 ww.itk.hu 

Vizsgahónap:____________________________ A választható időpontokat honlapunkon tekintheti meg. 

*A vizsga nyelve:_________________________ *Eszperantó nyelv: � kétnyelvű � egynyelvű 

Fok: B1 � B2 � C1 � 
 (alapfok) (középfok) (felsőfok) 

Típus: � � � 
 (szóbeli) (írásbeli) (komplex) 

Banki átutalás esetén: 

Kérjük, csatolja a jelentkezési laphoz tartozó átutalást igazoló bizonylatot! Fontos: Amennyiben a bizonylaton nem szerepel a teljes (3 x 8 számjegyből álló) 
bankszámlaszám, amiről az utalást teljesítette, azt kézírással mindenképpen tüntesse fel a bizonylaton, hogy a befizetést jóvá tudjuk írni. 

Számlaszám: OTP 11708049-20000844-00000000 
Kedvezményezett neve: ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft. 
Közlemény rovatba: vizsgázó neve, születési ideje, valamint online jelentkezés esetén online azonosító 

Felhívjuk figyelmét, hogy a közlemény rovat pontos kitöltésének elmulasztása esetén nem tudjuk garantálni a megjelölt vizsgaidőpontra való időben történő beosztását! 

Külföldről indított átutalás esetén: SWIFT kód: OTPVHUHB IBAN szám: HU87 1170 8049 2000 0844 0000 0000 

A vizsgaszabályzatban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon általam megadott adatokat a vizsgaközpont nyilvántartás 
céljából – az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásával – az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa. 

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: ___________________________________________________________________________________________________  

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap Vizsgaközpont részére történő átadásának / kézbesítésének napján a 
Vizsgaközpont és a vizsgázó között megállapodás, illetőleg jogviszony jön létre. 

________________________________  ________________________________ 

dátum  a vizsgázó aláírása 

 
Kérjük, ide tűzze a befizetést igazoló 
 
 

eredeti csekkszelvényt 
 

vagy 
 

banki bizonylatot. 
 
 
 

Az államilag elismert 
nyelvvizsga díjai: 

 
 Szóbeli Írásbeli Komplex 
Alapfok: 9.750.- 10.900.- 20.650.- 
Középfok: 11.750.- 14.150.- 25.900.- 
Felsőfok: 13.400.- 15.500.- 28.900.- 
 



2/2 

 
TUDNIVALÓK  

� Amennyiben nem kapott értesítést a vizsga időpontjáról, az írásbeli vizsganap előtti 5. napon telefonon érdeklődjön (+36-1-459-9614)! 
� Vizsgázni csak érvényes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, új típusú vezetői engedély) lehet. 
� Az írásbeli vizsgán segédeszközként csak golyós- vagy töltőtollat és nyomtatott szótárt lehet használni. A szótárakból, ill. más kiadványokból 

szó szerint kimásolt mintaszöveget nem tekintjük érvényes megoldásnak! 
� A vizsgadolgozat értékelése során csak akkor vehető figyelembe a piszkozat, ha a vizsgázó a feladatlapon rendelkezésre álló helyet szöveggel 

már teljesen kitöltötte (teleírta), és a feladatot a piszkozati oldalon fejezi be. A piszkozatból ebben az esetben is csak az a rész javítható, ami 
terjedelmi okokból nem fért rá a feladatlapra. 

� Az írásbeli vizsga idejére a mobiltelefont ki kell kapcsolni. 
� Az írásbeli vizsga megkezdése előtt fél órával jelenjék meg a megadott helyszínen. 
� A szóbeli és labor vizsgára az értesítésen szereplő időpont előtt 15 perccel jelenjék meg. 
� Ha a vizsgán meg nem engedett eszköz használatához folyamodik, egyszeri figyelmeztetést követően vizsgáját felfüggesztjük. 
� A vizsgázó köteles lakcíme változását legkésőbb a vizsga napján bejelenteni, ellenkező esetben a Vizsgaközpont eljárási díjat számít fel. 

� Szóbeli vizsga időtartama: alapfok kb. 10, középfok kb. 15, felsőfok kb. 20 perc. 
� Hallás utáni értés vizsga időtartama: alapfok kb. 15 perc, közép- és felsőfok kb. 20 perc. 
� Írásbeli vizsga időtartama: 

élő nyelvek esetén: alapfok 60 perc, középfok 180 perc, felsőfok 270 perc; 
egynyelvű vizsgák esetén: alapfok 120 perc, középfok 180 perc, felsőfok 240 perc; 
holt nyelvek esetén: alapfok 120 perc, középfok 180 perc, felsőfok 240 perc. 

A vizsgázó jogai: 

a) Az Ügyfélszolgálatnál telefonon és/vagy személyesen, illetve az Internet segítségével tájékozódhat a vizsgaeredményekről. 
b) Megírt dolgozatát – az Ügyfélszolgálatnál előre egyeztetett időpontban – megtekintheti. A 39/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 

biztosította lehetőségek közül az ORIGÓ Vizsgaközpont az alábbit választotta: 
A vizsgázó a vizsga eredményének közlésétől számított 15 napon belül – előzetes bejelentkezés után – a Vizsgaközpont (1082 
Budapest, Baross u. 62.) épületében az írásbeli dolgozatát, valamint szóbeli (labor feladatlap) teljesítményének értékelését 
megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. 

c) A vizsgaszabályzatot és a vizsgával kapcsolatos jogszabályokat megtekintheti a Vizsgaközpontban, vagy a vizsgahelyeken. 
d) Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre 

vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. 
e) Kérjük, hogy a speciális szükségletű vizsgázók a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg írásban jelezzék, milyen segítségre van 

szükségük a vizsga letételéhez. 

A vizsga áthelyezése (halasztása): 
A komplex (együttes szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga, ill. külön az egyes vizsgarészek (szóbeli, írásbeli) időbeli áthelyezésére 
(halasztására) az áthelyezni kívánt vizsgarész kitűzött időpontjáig van lehetőség, áthelyezési díj ellenében. Vizsgaidőpont 
áthelyezésére hat hónapon belül csak egy alkalommal van lehetőség. Az áthelyezési kérelmet személyesen vagy postai úton kell 
eljuttatni az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központba (1082 Bp., Baross u. 62.). Postai úton történő benyújtás esetén kérjük, hogy 
az áthelyezési kérelem beszkennelt változatát e-mailen a halasztas@itk.hu címre is szíveskedjenek beküldeni! A vizsgaidőpont 
áthelyezésének díja 3.500 Ft. 

A vizsgadíj visszafizetése: 
Befizetett vizsgadíjat legkésőbb a vizsga (írásbeli vagy szóbeli) kitűzött időpontjáig lehet visszaigényelni. A jelentkezési határidő 
lejárta előtt történt visszalépés esetén a Vizsgaközpont a vizsgadíjat kezelési költség levonásával visszafizeti. A jelentkezési határidő 
lejárta után, de még legkésőbb a vizsga kezdete előtt történt visszalépés esetén a Vizsgaközpont a vizsgadíj 40%-át fizeti vissza. A 
Vizsgaközpont a vizsga időpontjának áthelyezése esetén vizsgadíjat nem térít vissza. Komplex (szóbeli és írásbeli) vizsga lemondása 
esetén a visszaigénylési kérelem irányulhat a komplex vizsgadíj teljes összegére, ill. külön a szóbeli vagy az írásbeli vizsga díjára is. 
A visszafizetési kérelmet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központba (1082 Bp., 
Baross u. 62.). 

FIGYELEM!  Bármilyen felszólamláshoz szükség van a csekk, ill. az átutalást igazoló bizonylat másolatára, a befizetés pontos 
dátumára. Javasoljuk, hogy a kitöltött jelentkezési lapot a rajta lévő csekkszelvénnyel ill. átutalást igazoló bizonylattal együtt a leadás 
előtt fénymásolja le. 

A NYELVVIZSGA LETÉTELÉVEL, ILLETVE AZ ARRÓL KIÁLLÍT OTT OKIRATTAL KAPCSOLATBAN BÁRMELY 
JOGELLENES TEVÉKENYSÉG, VAGY VISSZAÉLÉS BÜNTETEND Ő CSELEKMÉNY, AMELY A BTK. 274. §. (1) 
BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁS B ŰNTETTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ALKALMAS. 

A fenti feltételeket tudomásul veszem. 

________________________________  ________________________________ 

dátum  a vizsgázó aláírása 

 


