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NYELVVIZSGÁRA TÖRTÉNT JELENTKEZÉS 

MÓDOSÍTÁSA/VISSZAMONDÁSA 
(2 példányban szükséges kitölteni, nyomtatott nagy betűkkel - a halasztási díj befizetésének igazolását mellékelni 

kell a módosítás kérelemhez.  

  
Vizsgázó neve: …………………………………………………………………………………. 

 

Értesítési cím: …………………………………………………………..…………………………  

 

……….…………………………………..……………………………………………………………….. 

 

Telefonszám: ………….-……………..… Email: ………………………………………….. 

 

A módosítandó nyelvvizsga fajtája:  EURO | ÖSD | ECL | LCCI  szóbeli / írásbeli 
(aláhúzandó) 

A nyelvvizsga eredeti dátuma: 20…. ………………..…..  …..….. . 
A módosítás célja:    visszamondás    /    halasztás 
(aláhúzandó) 

Igényelt új vizsga-dátum: ………………………………………………….. 
 
Kelt: 20… . ………………………………..……………..………..  ………… 
 
 
Visszamondás esetén az ÖSD nyelvvizsgánál 33%-kal, az Euro nyelvvizsgánál 20%-kal csökkentett vizsgadíjat postai értesítőn 
küldjük a fent megjelölt címre. ÖSD vizsgahalasztás a vizsgadíj 33%-ának, Euro vizsgahalasztás a vizsgadíj 20%-ának egyidejű 
befizetésével kérhető. ÖSD próbavizsgán történő részvételt követő 3 napon belül a vizsgahalasztás pótdíj befizetése nélkül kérhető.  
 
LCCI nyelvvizsga-halasztásra csak egyszer és csak a következő vizsgaidőszakra van lehetőség, orvosi igazolással és 3.000 Ft pótdíj 
befizetésével. Halasztási szándékot a vizsgát megelőző utolsó munkanapon lehet legkésőbb jelezni, írásban. Orvosi igazolást a 

vizsgahely a vizsgaeseményt követő 15 napon belül fogad el. LCCI vizsgadíj visszafizetésére nincs mód. 
 
A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult ECL vizsgahalasztást kérni: vizsgáját (2.500.-Ft halasztási díj ellenében) 
a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. A szóbeli és az írásbeli vizsgát csak együtt lehet más időpontra áthelyezni. A halasztási 
kérelem (nyomtatvány) letölthető a honlapról, a díjfizetési csekk beszerezhető (igényelhető) az ECL vizsgahelyeken. A halasztási 
kérelmet a díjbefizetés igazolásával együtt a vizsgahelyen kell leadni a vizsgát követő 10 napon belül. 

 
A nyelvvizsga helyéről és pontos idejéről az ILS Nyelviskola postai úton vagy a megadott emailcímre külön értesítést küld. Ha az 

értesítés a vizsga napja előtt 3 nappal nem érkezik meg, a vizsgázó köteles az ILS Nyelviskola recepcióján érdeklődni. 
E módosító lapot a vizsga napjáig reklamációs céllal meg kell őrizni. 

 
 

………………………………………             ………………………………………………. 

             módosító olvasható aláírása                                             recepciós aláírása 
       (a fenti feltételeket a vizsgázó elfogadja)                      (érvényes módosító lapot átvettem) 
 

 

Államilag elismert, 
akkreditált vizsgahely 
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