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JELENTKEZÉSI LAP LCCI ÜZLETI 
NYELVVIZSGÁRA  

2 példányban szükséges kitölteni, nyomtatott nagybetűkkel.  Jelentkezési feltétel: a jelentkezés évében betöltött 14. év 
A sikeres nyelvvizsgát követ ően a nyelvvizsga-bizonyítványon a személyes adatok  

a jelentkezési lap alábbi sorai alapján kerülnek ki töltésre. 

 
Vizsgázó neve (igazolvány szerint): ……………………………….………………………………………………………………… 

Születéskori neve: ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Vizsgázó neme: ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Születési helye és ideje (év-hó-nap): ….…………………………………………………………………………………..………. 

Anyja születési neve: …………………….………………………………………………..…………….………………...…………… 

Értesítési címe: ……………………………………………………………………..….…………………..……….…………..……….. 

Tel. száma:……………..…………………..……………………………..……………………………………………………………….. 

E-mail címe:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha az ILS Nyelviskolában tanult, a felkészítő tanár neve: ……………………….……………………………………….... 
 

Vizsga-típus (aláhúzandó):              szóbeli / írásbeli / komplex                  
Vizsga-szint (aláhúzandó):                  B1-alapfok    B2-középfok    C1-felsőfok 
 
Vizsga dátuma: 201… . …………..……………... …………… . 
 
 
 

Hozzájárulok hangfelvétel készítéséhez a szóbeli vizsgán:  
Nem járulok hozzá hangfelvétel készítéséhez a szóbeli vizsgán és tudomásul veszem, hogy a vizsga 3 fős 
bizottság előtt lesz a budapesti vizsgaközpontban, valamint hangfelvétel hiányában nem tudok élni 
felülvizsgálati jogommal: 
 
 

Próbavizsgára is jelentkezem (aláhúzandó): IGEN / NEM  
 

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, valamint az angliai 
LCCI Központ részére továbbítsa. Kijelentem továbbá, hogy a Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem. 
Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen. Az ILS Nyelviskola Kft., mint adatkezelő 
adatkezelési tájékoztatója megtalálható a www.ilsnyh.hu lapon. 
A nyelvvizsga helyéről és pontos idejéről az ILS Nyelviskola külön értesítést küld. Ha az értesítés a vizsga napja előtt 10 nappal nem 
érkezik meg, a vizsgázó felelőssége az ILS Nyelviskola recepcióját felhívni. A vizsgadíj befizetésének igazolása csatolandó a jelentkezési 
laphoz. Befizetett vizsgadíj csak leadott jelentkezési lappal együtt számít érvényes jelentkezésnek. A jelentkezési lap másolatát a vizsga 
napjáig reklamációs céllal meg kell őrizni. Halasztásra egyszer, a következő vizsgaidőszakra van lehetőség, orvosi igazolással és 4.000 Ft 
pótdíj befizetésével. Orvosi igazolást a vizsgahely a vizsgaeseményt követő 15 napon belül fogad el. 
 
Amennyiben a vizsga során a vizsgázó olyan rendelle nességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és ere dményes 
lebonyolítását érdemben befolyásolja, azt haladékta lanul jeleznie kell a teremfelügyel őnek vagy a vizsgatitkárnak, valamint 
kérnie kell az esemény vagy körülmény jegyz őkönyvezését. A vizsga során nem jegyz őkönyvezett esetleges 
rendellenességeket, utólagos bejelentés esetén, nem  áll módunkban kivizsgálni. A speciális eljárásokra  vonatkozó kéréseket 
(pl. fogyatékosság figyelembe vétele iránti kérelem ) az ILS Nyelviskola, mint vizsgahely vezet őjéhez kell intézni a jelentkezési 
lap benyújtásával egy id őben. A kérést megfelel ő orvosi vagy pszichológiai igazolással kell alátáma sztani. 

A jelentkezési lap leadásának dátuma: 201 … .   ……………………………….   ………… 

Ha a fentiektől eltérő névre és címre kéri a számlát, kérjük itt jelezze! Utólag nem áll módunkban a számla 
módosítása! 

Név:…………………………………………………………Cím:……………………………………………………………………………… 

 

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

           a vizsgaszabályzatot a vizsgázó elfogadja                                                recepciós 
                                       (aláírás)                                                                                    (aláírás) 

Nyelvvizsgafelkészítő és nyelvvizsga egy helyen 

Államilag elismert  
LCCI vizsgahely 
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