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JELENTKEZÉSI LAP
ÖSD SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁRA

Nyomtatott nagy betűkkel, 2 példányban kitöltendő.Jelentkezési feltétel:a jelentkezés évében betöltött 14.év
A nyelvvizsga-bizonyítványon a személyes adatok a jelentkezési lap alábbi sorai alapján kerülnek kitöltésre.
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A vizsgaismétlést FÉLÁRON teheti meg egyszer az a vizsgázó aki az előző vizsgájának egyik felén - írásbeli vizsgarészen
(olvasás, írás, hallásértés) vagy szóbeli vizsgarészen (beszéd) - sikeres eredményt ért el.
Hivatkozott 1 éven belüli vizsga dátuma: ________________________
Próbavizsgára is jelentkezem (aláhúzandó): IGEN / NEM (ideje: a nyelvvizsgát megelőző 2. szombat)
A vizsgát megelőző 3 napon tartott 15 órás forró vizsgatréningre is jelentkezem (aláhúzandó): IGEN / NEM
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Vizsga-nap: 201…………………... .
A jelentkezési lap leadásának dátuma: 201…… . ………………………..

Vizsga-nap: 201…………………... .

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 a klagenfurti
ÖSD Központ részére továbbítsa. Kijelentem továbbá, hogy a Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem.
Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen.
A nyelvvizsga helyéről és pontos idejéről A VIZSGA ELŐTT 10 NAPPAL az ILS Nyelviskola külön értesítést küld. Ha az értesítés a
vizsga napja előtt 10 nappal nem érkezik meg, a vizsgázó köteles az ILS Nyelviskola recepcióját felhívni. Az ILS Nyelviskola a
kézbesítés esetleges hibájából történt pontatlanságokért a felelősséget nem vállalja. A vizsgadíj befizetésének igazolását mellékelni kell
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. Az értékelt vizsgadolgozat és értékelőlap másolása nem lehetséges. Az
ILS Nyelviskola recepciósa kérésre a nyelvvizsgázás egyéb feltételeit és a nyelvvizsga ismérveit tartalmazó 2 db szórólapot és a
vizsgaszabályzatot rendelkezésre bocsátja.
Amennyiben a vizsga során olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását érdemben
befolyásolja, azt haladéktalanul jeleznie kell a teremfelügyelőnek vagy a vizsgatitkárnak, valamint kérnie kell az esemény vagy
körülmény jegyzőkönyvezését. A vizsga során nem jegyzőkönyvvezett esetleges rendellenességeket utólagos bejelentés esetén nem
áll módunkban kivizsgálni..
A szóbeli nyelvvizsgán a vizsgázó érdekében a szóbeli feleletről hangfelvételt készítünk. A vizsgaszabályzat nyomtatásban a
Recepciónkon elkérhető, megtekinthető.
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A jelentkezési lap leadásának dátuma: 201…… . ………………………..

A speciális eljárásokra vonatkozó kéréseket (pl. fogyatékosság figyelembe vétele iránti kérelem) az ILS Nyelviskola, mint
vizsgahely vezetőjéhez kell intézni a jelentkezési lap benyújtásával egy időben. A kérést megfelelő orvosi vagy pszichológiai
igazolással kell alátámasztani.
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Ha a fentiektől eltérő névre és címre kéri a számlát, kérjük itt adja meg! Utólag nem áll módunkban a számla
módosítása!
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