MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA
Postacím
Telefon
e-mail

6500 Baja, Duna u. 33.
06-79/520-930/225
nyelvvizsga@mnamk.hu

JELENTKEZÉSI LAP

The European Language Certificates
(TELC) nemzetközi nyelvvizsga

Vizsgahónap: ………………………………………
Nemzetközi, államilag nem elismert, általános eljárásban honosítható nyelvvizsgák (X-szel jelölje a részvételt!)
nyelv
fok
C (komplex)
English A2 belépőfok, egynyelvű
Nemzetközi és államilag elismert nyelvvizsgák
nyelv

English

Deutsch

fok

C (komplex)

27.000 HUF
(X-szel jelölje a részvételt!)

szóbeli

írásbeli

félvizsga

félvizsga

B1

alapfok, egynyelvű

29.000 HUF

23.000 HUF

23.000 HUF

B2

középfok, egynyelvű

32.500 HUF

25.000 HUF

25.000 HUF

C1

felsőfok, egynyelvű

34.500 HUF

28.000 HUF

28.000 HUF

A2

belépőfok, egynyelvű 27.000 HUF

21.000 HUF

21.000 HUF

B1

alapfok, egynyelvű

29.000 HUF

23.000 HUF

23.000 HUF

B2

középfok, egynyelvű

32.500 HUF

25.000 HUF

25.000 HUF

C1

felsőfok, egynyelvű

34.500 HUF

28.000 HUF

28.000 HUF

Hozzájárulok, hogy a beszédkészség vizsgámról hangfelvétel készüljön !
Beleegyezésemet a későbbiekben nem módosíthatom!
A vizsgázó adatai – Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!


Születéskori név: 
Születési hely: 
Születési idő: . . . Személyi ig. szám: 
Anyja születéskori neve: 
Lakcím (irányítószámmal!):  

Telefonszám (kötelező megadni!)
  
E-mail cím: 
Név:

A vizsgázó és a Nyelv vizsgaközpont között e -mailben zajlik a kommu nikáció!

Nyilatkozat
Aláírásommal igazolom, hogy az alábbiakat tudomásul veszem:
- a jelentkezés csak a befizetett vizsgadíjat igazoló csekk vagy bizonylat másolatával együtt érvényes
- ha a vizsgán önhibámból nem tudok részt venni, a vizsgadíjat nem igényelhetem vissza
- fogyatékkal élő, vagy speciális vizsgázók esetében a Nyelvvizsgaközpont kizárólag a jelentkezési határidőig beadott kérelmeket tudja figyelembe venni
- hozzájárulok, hogy adataimat a TIT és vizsgahelyei kezeljék, a NYAK és TELC GmbH részére továbbítsák
- vizsgacsalás esetén a vizsgáról kizárásra kerülök
- a vizsga helyszínén hozzátartozók nem tartózkodhatnak
- a bizonyítványt és eredménylapot a vizsgajelentkezés helyén személyesen vehetem át
- a vizsgadolgozatot a vizsganaptárban jelzett időpontban lehet megtekinteni csak Budapesten és erről kizárólag kézzel, 45 percben lehet másolatot
készíteni
- a telc Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatát elfogadom és adataim a valóságnak megfelelnek

A vizsga részletes szabályait a www.telc.hu oldalon lehet megtekinteni.

  

Kelt:

.....................................
Aláírás

A számlát az alábbi névre és címre kérem: (kérjük a csekkre is ezt ráírni!) ………………………………...
……………………………………………………………………..

