
 

JELENTKEZÉSI LAP  
ITK ORIGÓ nyelvvizsga 

A kiválasztott vizsgahelyre kérjük küldeni! 

A vizsgahely tölti ki! 

              
 

 

Hol kíván vizsgázni? Település: ___________________________ 

 Intézmény neve: ______________________ 

Vezetéknév: _____________________________________________ 

Utónév/ek: ______________________________________________ 

Anyja neve: _____________________________________________ 

Születési idı: ���� év �� hó �� nap. Férfi � Nı � 
Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet! 

Születési hely: ________________Állampolgárság: _____________ 

Elérhetıség: Telefon (napközben): _____________________ 

 E-mail: ________________________________ 

Ir. szám: ���� Település: ___________________________ 

Utca, házszám, em., ajtó:___________________________________ 

A választható idıpontokat a Vizsgahelyeken és a Tájékoztatóból tudhatja meg. 

Vizsgahónap:____________________________ 

*A vizsga nyelve:_________________________ 

Fok: B1 � B2 � C1 � 
 (alapfok) (középfok) (felsıfok) 

Típus: � � � 
 (szóbeli) (írásbeli) (komplex) 

*Eszperantó nyelv: � kétnyelvő � egynyelvő 

 A kiválasztott vizsgahelyre kérjük küldeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kérjük, ide ragassza az ehhez a 
jelentkezési laphoz tartozó 

 
eredeti csekkszelvényt! 

 
 

Az államilag elismert nyelvvizsga 
díjai 2010. július 1-jétıl: 

 
 „A” „B” „C” 
 szóbeli írásbeli komplex 
Alapfok: 8.400.- 9.200.- 17.600.- 
Középfok: 10.200.- 12.100.- 22.300.- 
Felsıfok: 11.200.- 13.200.- 24.400.- 
 
 
A vizsgadíjról a jelentkezési lap 

leadási helyén kap nyugtát. 

Banki átutalás esetén: 
 
Számlaszám: MÁK 10032000-01426201-00000000 
Kedvezményezett neve: ELTE Idegennyelvi 

Továbbképzı Központ 
Közlemény rovatba: ITK 197 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a közlemény rovat pontos kitöltésének 
elmulasztása esetén nem tudjuk garantálni a megjelölt vizsgaidıpontra 
való idıben történı beosztását! 
 
Külföldrıl indított átutalás esetén: 
 
SWIFT kód: MANEHUHB 
IBAN szám: HU 03 1003 2000 0142 6201 0000 0000 
 
 
 Az ITK elérhetısége: www.itk.hu 459-9614 
 
A vizsgaszabályzatban foglaltakat tudomásul veszem és 
hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon általam 
megadott adatokat a vizsgaközpont nyilvántartás céljából - 
az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásával - az 
Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs 
Központ részére továbbítsa. 
 
 

____________________________ 
 a vizsgázó aláírása 



 
TUDNIVALÓK  

- A vizsgán csak érvényes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, katonai igazolvány, új (plasztik kártya) típusú vezetıi 
engedély) lehet vizsgázni. 

- Az írásbeli vizsgán segédeszközként csak tollat  és nyomtatott szótárt lehet használni, mobiltelefon használata a teremben tilos. 
- Az írásbeli vizsga megkezdése elıtt fél órával jelenjék meg a megadott helyszínen. 
- A szóbeli és labor vizsgára az értesítésen szereplı idıpont elıtt 5 perccel jelenjék meg. 
- Ha a vizsgán meg nem engedett eszköz használatához folyamodik, vizsgáját felfüggesztjük. 
- Szóbeli vizsga idıtartama: alapfok kb. 10, középfok kb. 15, felsıfok kb. 20 perc. 
- Hallás utáni értés vizsga idıtartama: alapfok, középfok, ill. felsıfok kb. 20 perc. 
- Írásbeli vizsga idıtartama: élı nyelvek esetén: alapfok 60, középfok 210, felsıfok 270 perc; egynyelvő vizsgák esetén: alapfok 

120, középfok 180, felsıfok 240 perc; holt nyelvek esetén: alapfok 120, középfok 180, felsıfok 240 perc. 

A vizsgázó jogai: 

a) Az Ügyfélszolgálatnál telefonon és/vagy személyesen, illetve az Internet segítségével tájékozódhat a vizsgaeredményekrıl. 
b) Megírt dolgozatát – az Ügyfélszolgálatnál elıre egyeztetett idıpontban – megtekintheti. A 137/2008. (V. 16.) Korm. 

Rendelet biztosította lehetıségek közül az ITK ORIGÓ vizsgaközpont az alábbit választotta: 
A vizsgázó a vizsga eredményének közlésétıl számított 15 napon belül – elızetes bejelentkezés után – az ELTE 
Idegennyelvi Továbbképzı Központ ( 1085 Budapest, Rigó u. 16.) épületében az írásbeli dolgozatát, valamint szóbeli (labor 
feladatlap) teljesítményének értékelését megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. 

c) A vizsgaszabályzatot és a vizsgával kapcsolatos jogszabályokat megtekintheti a központban (ITK), vagy a vizsgahelyeken. 
d) Az eredmény közlésétıl számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, 

jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történı hivatkozással. 
e) Fogyatékkal élık, kérjük, a jelentkezési lap leadásával egyidejőleg írásban jelezzék, milyen segítségre van szükségük a 

vizsga letételéhez. 
 

Amennyiben számlát kér a befizetett összegrıl, kérjük, adja meg azt a nevet, akinek a részére, és azt a címet, ahová a 
számlát kéri kiállíttatni. 

Név (Bt., Kft., egyéb cég): _______________________________________________________________________  

Cím: ________________________________________________________________________________________  

FIGYELEM! 

Bármilyen felszólamláshoz szükség van a csekk másolatára, a befizetés pontos dátumára. Javasoljuk, hogy a kitöltött jelentkezési 
lapot a rajta lévı csekkszelvénnyel együtt a leadás elıtt fénymásolja le. 
 

A NYELVVIZSGA LETÉTELÉVEL, ILLETVE AZ ARRÓL KIÁLLÍT OTT OKIRATTAL KAPCSOLATBAN BÁRMELY JOGELLENES 
TEVÉKENYSÉG, VAGY VISSZAÉLÉS BÜNTETEND İ CSELEKMÉNY, AMELY A BTK. 274. §. (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLİ 

KÖZOKIRAT-HAMISÍTÁS B ŐNTETTÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ALKALMAS. 

 


