Kódszám
(A jelentkezés
helyén adják.)

DU 1 7
JELENTKEZÉSI LAP
a PANNON nyelvvizsgára

2017-ben B1 (alapfokú) nyelvvizsgát csak február-márciusi és a szeptemberi vizsgaidőszakban szervezünk!

Szíveskedjék a lapot (jól olvasható) nyomtatott betűkkel kitölteni!
A vizsga fajtája:

EGYNYELVŰ 

KÉTNYELVŰ 

A vizsga nyelve:

ANGOL



NÉMET



A vizsga szintje:

B1 (alap)



B2 (közép)



C1 (felső) 

A vizsga típusa:

szóbeli



írásbeli



komplex



VEZETÉKNÉV:____________________________UTÓNÉV:______________________________________
(A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYBAN SZEREPLŐ TELJES NÉV!)

Születési hely:____________________________ Születési idő:

   év  hó   nap

Értesítési cím

Anyja leánykori neve: ______________________________________
Település: _________________________ Út, utca, házszám:________________

. Irányítószám:

Telefon: 06–____/___________ e-mail cím:__________________@_________________

Az email címet kötelező megadni, mert az értesítést elektronikusan, a megadott email címre küldjük!
Felkészítő tanár(ok) a vizsgát megelőző 1 évben: ________________________________________________

A jelentkezési lapot a jelöltnek azon a vizsgahelyen kell leadnia, ahol vizsgázni kíván!
Hol kíván vizsgázni? Település:

Vizsgadíjak

Intézmény:
Kérjük, hogy amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten nem kapja
meg a megadott email címére kiküldött értesítőt, mely tartalmazza a vizsgázói kódját,
a vizsga pontos időpontját és helyszínét, érdeklődjön azon a vizsgahelyen, melyet
megjelölt!

Vizsgaidőszak:
2017. január 09. – 14.
2017. február 27. – március 11.
2017. április 24. – május 13.
2017. szeptember 18.– 23.
2017. november 13. – 25.
A Jelentkezési lap aláírásával a jelentkező tudomásul veszi a Vizsgaszabályzatban
foglaltakat, valamint hozzájárul ahhoz, hogy szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készül, és a
Jelentkezési lapon általa megadott adatokat a Vizsgaközpont nyilvántartás céljából – az
adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásával – az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ részére továbbítsa.

NYILATKOZAT:
a befizetett nyelvvizsgadíjról számla kiállítását kérem*: igen / nem
(* megfelelő rész aláhúzandó)

Dátum:_________________

___________
A vizsgázó aláírása

szint
B1
B2
C1

szóbeli írásbeli komplex
12.000,- 16.000,- 28.000,12.000,- 16.000,- 28.000,12.000,- 16.000,- 28.000,-

Kérjük, ide ragassza a
vizsgadíj befizetését igazoló
EREDETI csekkszelvényt

Pannon Egyetem
Pannon Nyelvvizsga Központ
8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. II.em.
Telefon és fax: 06/88/624-703
www.pannon-nyelvvizsga.hu

FONTOS TUDNIVALÓK!
VIZSGAIDŐSZAKOK

ÍRÁSBELI- ÉS LABORVIZSGÁK
IDŐPONTJA

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK

2017. január

angol – január 14.
német – január 14.

2016. november 25.

2017. február-március

angol – március 4.
német – március 11.

2017. január 27.

2017. április-május

angol – április 29.
német – május 13.

2017. március 24.

2017. szeptember-október

angol – szeptember 23.
német – szeptember 23.

2017. augusztus 18.

2017. november

angol – november 18.
német – november 25.

2017. október 13.

VIZSGADÍJAK :
SZÓBELI

B1 (ALAPFOK)
B2 (KÖZÉPFOK)
C1 (FELSŐFOK)

12.000,12.000,12.000,-

ÍRÁSBELI

KOMPLEX

16.000,16.000,16.000,-

28.000,28.000,28.000,-

+ REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 2.000,A vizsgára jelentkezés feltételei:


Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.



Amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten nem kapja meg a megadott email címére
kiküldött értesítőt, mely tartalmazza a vizsgázói kódját, a vizsga pontos időpontját és helyszínét, érdeklődjön
azon a vizsgahelyen, melyet megjelölt!



Az írásbeli vizsgán az értesítőn megadott időpont előtt fél órával jelenjen meg. A vizsgán csak érvényes,
fényképes igazolvánnyal lehet megjelenni.



Az írásbeli vizsgán nyomtatott szótáron kívül egyéb segédeszköz nem használható.



Amennyiben fogyatékkal él, fél évnél nem régebbi szakvéleménnyt és a honlapról letölthető kérelmet a
jelentkezési határidőig kell eljuttatni a Pannon Nyelvvizsgaközpontba.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben egy vizsgaidőszakon belül külön jelentkezik szóbeli és írásbeli
vizsgára, előfordulhat, hogy a két időpont ütközik!



Vizsgaeredményét az írásbeli és labor vizsgákat követő 10. munkanaptól tekintheti meg azonosítójával a honlapon
(www.pannon-nyelvvizsga.hu). Amennyiben eredményéről külön értesítést kér, kérjük emailben
jelezze:pannon.nyelvvizsga@uni-pannon.hu legkésőbb a vizsgák megkezdése előtt.



Tájékoztatjuk, hogy az eredmények kihirdetését követően előzetes bejelentkezés esetén a Vizsgaközpont által
meghirdetett időpontban a vizsgázónak lehetőséget nyújtunk dolgozata megtekintésére. Az előzetes
bejelentkezés a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán kötelező! A dolgozatot megtekinteni kizárólag a Pannon
Nyelvvizsgaközpontban (Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.) lehet. A megtekintés alkalmával a
vizsgázó jegyzetelhet a Vizsgaközpont vezetője által kijelölt vizsgajavító tanár jelenlétében, de dolgozatáról
másolatot nem készíthet.



Amennyiben igazolással bizonyítható hivatalos elfoglaltsága van, a szóbeli vizsgaidőszak bármely napján, kérjük
a vizsgaidőszak megkezdése előtti 15. napig jelezze a vizsgahelyen. Ezt követően nem áll módunkban a szóbeli
vizsga időpontját módosítani.

Amennyiben a számlát kér a befizetett összegről, kérjük, itt adja meg azt a nevet, akinek a részére a számlakiállítás történjen. Ebben az
esetben a vizsgadíjat is neki kell befizetnie, a közlemény rovatban pedig fel kell tüntetnie a vizsgázó nevét! (A számlázás adatainak
utólagos módosítására nincs lehetőség.) Cég, alapítvány számára történő számlaigénylés esetén az adószámot is fel kell tüntetni. Egyéb
más esetben a jelentkező nevére számviteli bizonylatot állítunk ki. Utólagos számlakiállításra nincs lehetőség.

Név (Cégnév): ……………………………………………………………………………………………………………
Cég/alapítvány esetén adószám: ……………………………………………………………………………..............................................................

Cím: ……………………………………………………………………………………………………………………....

Részletes információ és Vizsgaszabályzat a honlapon (www.pannon-nyelvvizsga.hu) olvasható.

