KÉRELEM
(2 példányban töltendő ki)

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………….
* születési dátuma (év-hó-nap):…………………………………………………………
* születési helye: …………………….…………………………………….……...
* értesítési címe: …………………………………………………………..….… ……………..
* tel.száma:…………………………………………………………………………………………..
•

Igazolás ___________________________________________________ tárgyában
(további részletezést és/vagy indoklást a túloldalon kérünk)

•

Igazolás ___________________ ÖSD
o nyelvvizsga sikerességéről
o
o

Díjszabás: azonnali kiállítással: 1.500 Ft
3 napon belüli átadással / postázással: térítésmentes

•

ÖSD Nyelvvizsga megtekintése (137/2008. Korm R. 4.§ (1) bekezdésének megfelelően)

•

ÖSD nyelvvizsga írásos eredményelemzés és tanulási tanácsadás
o (postázás vagy személyes átvétel 8 napon belül).
o

•

Díjszabás: 3.000 Ft.

ÖSD Nyelvvizsga megtekintése vizsgatitkári értékeléssel és tanulási tanácsadással
(8 napon belül, telefonos egyeztetést követően).
Díjszabás: 3.000 Ft

………………………………………
kérelmező aláírása
(a fenti feltételeket elfogadom)

……………………………………………….
recepciós aláírása
(érvényes kérelem lapot átvettem)

KÉRELEM
(2 példányban töltendő ki)

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………….
* születési dátuma (év-hó-nap):…………………………………………………………
* születési helye: …………………….…………………………………….……...
* értesítési címe: …………………………………………………………..….… ……………..
* tel.száma:…………………………………………………………………………………………..
•

Igazolás ___________________________________________________ tárgyában
(további részletezést és/vagy indoklást a túloldalon kérünk)

•

Igazolás ___________________ ÖSD
o nyelvvizsga sikerességéről
o
o

Díjszabás: azonnali kiállítással: 1.500 Ft
3 napon belüli átadással / postázással: térítésmentes

•

ÖSD Nyelvvizsga megtekintése (137/2008. Korm R. 4.§ (1) bekezdésének megfelelően)

•

ÖSD nyelvvizsga írásos eredményelemzés és tanulási tanácsadás
o (postázás vagy személyes átvétel 8 napon belül).
o

•

Díjszabás: 3.000 Ft.

ÖSD Nyelvvizsga megtekintése vizsgatitkári értékeléssel és tanulási tanácsadással
(8 napon belül, telefonos egyeztetést követően).
Díjszabás: 3.000 Ft

………………………………………
kérelmező aláírása
(a fenti feltételeket elfogadom)

……………………………………………….
recepciós aláírása
(érvényes kérelem lapot átvettem)

137/2008. Korm R. 4.§ (1) bekezdésének megfelelően

„4. § (1) … A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatok
megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének
értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot, illetve - ahol a
feltételek helyben rendelkezésre állnak - saját költségére géppel fénymásolatot készíthet.
A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy az az értékelő személyes adataihoz történő
hozzáférést ne tegye lehetővé. A vizsgadolgozatok másolását a vizsgaközpont - ha erre a
vizsgázó figyelmét már a jelentkezési lapon felhívta - korlátozhatja azzal, hogy a kézzel
történő másolásra adott idő harminc percnél kevesebb nem lehet. „

Az ILS Nyelviskola vizsgahely-vezetőjének kiegészítő szabályozása:

1. Géppel történő másolás feltételei nem adottak, mert fénymásolásról nem tudunk
számlát kiállítani.
2. Kézzel történő másolás úgy történhet, hogy
2.1

a vizsgázó nem láthatja az értékelőre vonatkozó információkat, és

2.2

a vizsgázó csak az általa beírt részeket másolhatja, a vizsgadolgozaton a vizsga
előtt nyomtatottan megjelent információknak semmilyen részét nem másolhatja.

137/2008. Korm R. 4.§ (1) bekezdésének megfelelően

„4. § (1) … A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatok
megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének
értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot, illetve - ahol a
feltételek helyben rendelkezésre állnak - saját költségére géppel fénymásolatot készíthet.
A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy az az értékelő személyes adataihoz történő
hozzáférést ne tegye lehetővé. A vizsgadolgozatok másolását a vizsgaközpont - ha erre a
vizsgázó figyelmét már a jelentkezési lapon felhívta - korlátozhatja azzal, hogy a kézzel
történő másolásra adott idő harminc percnél kevesebb nem lehet. „

Az ILS Nyelviskola vizsgahely-vezetőjének kiegészítő szabályozása:

3. Géppel történő másolás feltételei nem adottak, mert fénymásolásról nem tudunk
számlát kiállítani.
4. Kézzel történő másolás úgy történhet, hogy
4.1

a vizsgázó nem láthatja az értékelőre vonatkozó információkat, és

4.2

a vizsgázó csak az általa beírt részeket másolhatja, a vizsgadolgozaton a vizsga
előtt nyomtatottan megjelent információknak semmilyen részét nem másolhatja.

