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JELENTKEZÉSI LAP 

ORIGÓ nyelvvizsga 

A kiválasztott vizsgahelyre juttassa el 

személyesen vagy postai úton! 

A vizsgahely tölti ki! 

              

 

 Gyűjtőszámlás kiegyenlítés 
 

Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, az aláírásnál saját kézjegyével ellátni!  

Hol kíván vizsgázni? (A kiválasztott vizsgahelyre történő beosztásra előzetesen garanciát vállalni nem tudunk.) 

Település: _________________________ Intézmény neve: ________________________________________  

Vezetéknév: _____________________________________________  

Utónév/ek: ______________________________________________  

Férfi  Nő  

Születési idő:  év  hó  nap. 

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

Születési hely: ___________________________________________  

Anyja leánykori neve: _____________________________________  

Állampolgárság: _________________________________________  

Ir. szám:  

Település: ______________________________________________  

Utca, házszám, em., ajtó: ___________________________________  

Telefon: ________________________________________________  

E-mail (kötelező): _________________________________________  

Vizsgahónap: ____________________________  A választható időpontokat honlapunkon tekintheti meg. 

A vizsga nyelve: __________________________   

Fok: B1  B2  C1  

 (alapfok) (középfok) (felsőfok) 

Típus:    

 (szóbeli) (írásbeli) (komplex) 

Bizonyítvány átvétel: 

A budapesti Vizsgaközpontban:  Vizsgahelyen:  

A bizonyítvány átvétel módjáról a www.onyc.hu oldalon talál bővebb információt. 

Sikertelen vizsga esetén e-mail útján értesítjük. 

 

 

Kérjük, ide tűzze a befizetést igazoló 

 

eredeti csekkszelvényt 

 

vagy 

 

banki bizonylatot. 

 

Az államilag elismert 

nyelvvizsga díjai: 

 
 Szóbeli Írásbeli Komplex 

Alapfok: 10.500,- 11.500,- 22.000,- 

Középfok: 13.000,- 15.000,- 28.000,- 

Felsőfok: 14.500,- 16.500,- 31.000,- 

 
Pótjelentkezés díja: 4.800,- 
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A jelentkezési határidő lejárta után a vizsgázó már csak pótjelentkezési díj ellenében jelentkezhet az adott 

hónap vizsgaidőszakára, a honlapon közzétett pótjelentkezési határidőig. Pótjelentkezési időszakban a vizsgadíj 

és pótjelentkezési díj befizetését csak átutalással vagy banki pénztári befizetéssel tudja teljesíteni. 

Banki átutalás esetén: 

Kérjük, csatolja a jelentkezési laphoz tartozó átutalást igazoló bizonylatot! 

Fontos: Amennyiben a bizonylaton nem szerepel a teljes (3 x 8 számjegyből álló) bankszámlaszám, amiről az 

utalást teljesítette, azt kézírással mindenképpen tüntesse fel a bizonylaton, hogy a befizetést jóvá tudjuk írni. 

Számlaszám: OTP 11708049-20000844-00000000 

Kedvezményezett neve: ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. 

Közlemény rovatba: vizsgázó neve, születési ideje 

Felhívjuk figyelmét, hogy a közlemény rovat pontos kitöltésének elmulasztása esetén nem tudjuk garantálni a megjelölt vizsgaidőpontra való beosztását! 

Külföldről indított átutalás esetén: SWIFT kód: OTPVHUHB IBAN szám: HU87 1170 8049 2000 0844 0000 0000 

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

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

Cím:  ___________________________________________________________________________________________________  

Javasoljuk, hogy a kitöltött jelentkezési lapot a rajta lévő csekkszelvénnyel, ill. az átutalást igazoló bizonylattal 

együtt a leadás előtt fénymásolja le. 

Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak. A személyes adatoknak a 

személyazonosító okmányban szereplő adatokkal kell megegyeznie! Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam 

megadott személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet és eredményeimet a Vizsgaközpont nyilvántartás 

céljából – a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kezelje, és a 

szükséges adatokat a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa. Kijelentem továbbá, hogy 

az ELTE Origó Nyelvi Centrum Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem. 

________________________________  ________________________________ 

dátum  a vizsgázó aláírása 
 


