
 Európai Üzleti Gimnázium 

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 22 

Tel.: 30/4739333 

E-mail: nyelvvizsga.kozpontiiroda@gmail.com 

         Bankszámlaszám: 11744003-24417613 
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.  

  

Jelentkező neve: ……………………………………………………………………………….…….  

Születési helye: …………………….……………………………………………….…  

Születési dátuma (év-hó-nap):……………………………………………………………..…  

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

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

E-mail cím: ……………..………………………………………………………………………………..  

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

ÖSD nyelvvizsga szintje – aláhúzandó   
(jelenleg csak komplex (írásbeli és szóbeli együtt) ÖSD nyelvvizsgára lehet jelentkezni):                                             
Államilag elismert  

ÖSD Zertifikat B2                               60%-tól középfokon                     

ÖSD Zertifikat C1                               60%-tól felsőfokon                        

 

Vizsga-nap: 202…………………... .  
  

A jelentkezési lap leadásának dátuma: 202…… . ………………………..  
  

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 az ÖSD Nyelvvizsgaközpont részére továbbítsa. Kijelentem továbbá, 
hogy a Nyelvvizsgaközpontnak az eugimi.hu honlapján is elérhető Vizsgaszabályzatát tudomásul vettem és annak megfelelően veszek 
részt a nyelvvizsgán. Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen, beleértve a szóbeli vizsgán 
készítendő hangfelvételt is.   
A nyelvvizsga helyéről és pontos idejéről A VIZSGA ELŐTT 10 NAPPAL az EUGimi külön értesítést küld. Ha az értesítés a vizsga napja 

előtt 10 nappal nem érkezik meg, a vizsgázó köteles az EUGimi recepcióját felhívni. Az EUGimi 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.   
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 speciális eljárásokra vonatkozó kéréseket (pl. fogyatékosság figyelembe vétele iránti kérelem) az EUGimi, mint vizsgahely 

vezetőjéhez kell intézni a jelentkezési lap benyújtásával egy időben. A kérést megfelelő, egy évnél nem régebbi szakorvosi 

igazolással kell alátámasztani.  

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

módosítása!  
Név:…………………………………………………………Cím:…………………………………………………………………………  

  

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

  

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

jelentkezési feltételeket a vizsgázó elfogadja                                         recepciós  

Államilag elismert 

ÖSD vizsgahely  

mailto:nyelvvizsga.kozpontiiroda@gmail.com


 


