
Érvényes: 2017.11.22-től 
 

 
Zöld Út  NYELVVIZSGA-

SZINTEK 

 
ÁRA 

 

 

SZÓBELI 
PRÓBAVIZSGA 

SZÓBELI VIZSGARÉSZ 

   

PRÓBAVIZSGA           ÁLLAMILAG ELISMERT 
 

      (írásbeli)                     min. 60%-os 
                          eredménnyel 

B1 – akkreditált alapfok 
 

Komplex: 
23.800.- Ft 

 
szünetel 

                
      szünetel         Alapfokú nyelvvizsgaként 

 

B2 – akkreditált középfok Komplex: 
26.500.- Ft 

 
szünetel 

        
      szünetel         Középfokú nyelvvizsgaként            

C1 – akkreditált felsőfok Komplex: 
30.000.- Ft 

 
szünetel 

        
      szünetel         Felsőfokú nyelvvizsgaként 
 

Vegye igénybe a nyelvtanfolyamainkat, próbavizsgánkat! 

 

 

Jelentkezési feltétel: a jelentkezés naptári évében betöltött 14. év. 

A vizsgára jelentkezni a www.zoldut.szie.hu honlapon lehet. A vizsgadíjat csak átutalással lehet rendezni. 

A számlázás és a kapcsolattartás elektronikus levelezés formájában történik, ezért a személyes adatok és az oktató 

tanár megnevezése mellett e-mail címet is meg kell adni. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgadíjat a 
számlán megjelölt fizetési határidőre a megadott e-mail címre kiküldött előzetes számla alapján átutalással 

kiegyenlíti. Késedelmes utalás, vagy a közlemény rovat hiányos vagy téves kitöltése esetén a vizsgadíj 
automatikusan visszautalásra kerül az indító bankszámlaszámra, és a jelentkezés érvénytelen. 

A vizsgázók a vizsga helyéről és idejéről külön értesítést nem kapnak, ezt a vizsga honlapjáról töltsék le! 

A vizsgaeredmények az írásbeli vizsgától számított 4 hét múlva tekinthetők meg a www.zoldut.szie.hu honlapon. 

Telefonon eredményről nem lehet érdeklődni. A vizsgafeladatok másolása a vizsgahelyen nem lehetséges.  A vizsga 

halasztása vagy visszamondása, illetve felülvizsgálati kérelem Vizsgaközpontba történő benyújtása a 
Vizsgaszabályzatban leírtak alapján történhet – www.zoldut.szie.hu 

Hallássérült, dyslexiás, látássérült, mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő vizsgázó a vizsga bonyolítása során 
egyénileg meghatározott segítséget kaphat. A fogyatékosság tényét és az igényelt segítséget a jelentkezéskor írásban 

kell igazolni illetve kérni. 
Bármilyen vizsgacsalás vagy más személy nevében történő vizsgázás esetén a vizsgahely rendőrségi eljárást 

kezdeményez. 

ZÖLD ÚT ANGOL ÉS NÉMET SZAKNYELVI 
NYELVVIZSGÁK 

VIZSGAHELYE 

ILS NYELVISKOLA 
NYÍREGYHÁZA, Széchenyi u. 9. TT/7 

TEL.: 42-313-315     FAX: 42-313-315 
info@ilsnyh.hu    www.ilsnyh.hu 

 

VIZSGA-IDŐPONTOK 
(a szóbeli vizsga időpontjai az alábbiaktól eltérhetnek) 

gazdálkodási menedzsment szaknyelvi 

Agrár- és környezettudományi szaknyelvi, műszaki szaknyelvi 

 
JELENTKEZÉSI 

HATÁRIDŐ  

 
Pótjelentkezési 

határidő 

Írásbeli angol, német B1, B2: március 09.   
Hallás utáni értés angol, német B1,  B2: március 23. 

Szóbeli angol, német B1, B2:  március 10.-március 24. 

 
2018. január 31. 

 
február 04. 

Írásbeli angol, német B1, B2, C1: május 25.  

Hallás utáni értés angol, német B1, B2: június 1. 
Hallás utáni értés angol, német C1: június 08.  

Szóbeli angol, német B1, B2: május 26.- június 09. 
Szóbeli angol, német C1: június 08.  

 

 
2018. április 18. 

 
 

április 22. 

Írásbeli angol, német B2, C1: november 09.  
Hallás utáni értés angol, német B2: november 16. 

Hallás utáni értés angol, német C1: november 23.  
Szóbeli angol, német B2: november 10-24. 

Szóbeli angol, német C1: november 23. 

2018. október 03. október 07. 

Felsőfokú nyelvvizsga csak Budapesten SZIE ÉTK-n és Gödöllőn tehető.  
A Zöld Út vizsgán csak a közvetítés feladatnál használható szótár. 

 felsőfokú nyelvvizsga csak Budapest BCE-n és Gödöllőn tehető 

 

http://www.zoldut.szie.hu/
http://www.zoldut.szie.hu/
http://www.zoldut.szie.hu/
http://www.ilsnyh.hu/

