
 

Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpont 
 

J E L E N T K E Z É S I  L A P  
 

Akkreditációs határozat száma: AK-XXII/1/2003. 
 

A vizsgahely kiválasztása:  ((EEzztt  aa  jjeelleennttkkeezzééssii  llaappoott  aa  vváállaasszzttootttt  vviizzssggaahheellyyrree  sszzíívveesskkeeddjjéékk  kküüllddeennii!!!!)) 

Vizsgahely neve: __________________________________________ 

Név:  ___________________________________________________   Neme:  □férfi □nő 

Születéskori név:………………………………………………………    

Születési idő és hely: ___________év______hó______nap   _______________________________  

Anyja születési neve: _____________________________________ A vizsgázó anyanyelve:_____________ 

Azonosításra szolgáló igazolvány száma (személyi ig. vagy jogosítvány vagy útlevél): ____________________ 

Értesítési cím: irányítószám:  Helység: ________________________________________ 

Utca, házszám:   _______________________________________________________________________  

Telefon (napközben):  ____________________________________________________________________  

E-mail cím (amelyen elérhető): ____________________________________________________________  

Hangfelvétel készülhet a szóbeli vizsgáról:    □ igen    □ nem       (Későbbiekben nem változtatható meg!) 
Tudomásul veszem, hogy NEM válasz esetén a beszédkészség vizsgám nem értékelhető újra. (részletek a hátoldalon) 

Tizenhat éven aluli gyermekem hangfelvételének rögzítéséhez beleegyezem:   

    Gondviselő aláírása:  ………………………….. 

Értesítés az eredményekről (kérjük EGYET válasszon):    □ honlapon nézem meg    □ postai úton 

                          (pontszámokról)                                                           (a postaköltség a vizsgázót terheli, részletek a hátoldalon) 

Vizsgaidőszak:□ január □ március □ április □ május □ július □ szeptember □ november 

A vizsga nyelve:  □ angol □ német 

  □ egynyelvű □ kétnyelvű 

Fok: □alap (B1) □közép (B2) □felső (C1) 

Vizsgatípus: □ szóbeli □ írásbeli □ komplex 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:   _____________________________  

  ___________________________  

 a vizsgázó aláírása 

 

 

 

Kérjük, ide ragassza a 

vizsgadíj befizetését 

igazoló 

eredeti KJE-s 

csekkszelvényt! 

 

*Kérjük, olvassa el a hátoldalon 

szereplő információt! 

 

 
A másolatot őrizze meg! 

 

A Vizsgaszabályzatban, az Adatvédelmi szabályzatban és a tájékoztatóban foglaltakat 

tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon általam megadott 

adatokat a KJE Nyelvvizsgaközpont nyilvántartás céljából – az adatkezelésre vonatkozó 
szabályok betartásával – a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) részére 

továbbítsa. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy megírt dolgozatomról fénymásolatot nem készíthetek. 
Kizárólag az általam elkészített megoldásokat jegyzetelhetem ki. A kézzel történő 

másolásra adott idő 45 perc. A betekintésen kizárólag a vizsgázó, valamint kiskorú (18 év 

alatti) vizsgázó esetén törvényes képviselője lehet jelen. 
Tudomásul veszem, hogy a vizsga eredményét a jelentkezéskor kapott kód alapján a 

vizsga megírása utáni 30. naptól kezdődően 1 éven keresztül a honlapon megtekinthetem, 

erről külön értesítést nem kapok. 
A KJE Nyelvvizsgaközpont fenntartja magának a jogot, hogy ha egy vizsgahelyen, egy 

vizsgaidőszakban nem jelentkezik 10 vizsgázó egy adott nyelvből egy adott fokon és 

típusban nem rendez vizsgát. 

 

 
ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA 



 

TUDNIVALÓK 

 

 A jelentkezés elfogadásához a Jelentkezési lap és a befizetést igazoló eredeti csekkszelvény 

beadása, vagy a kitöltött Jelentkezési lap és a 11600006-00000000-33437190 számú bankszámlára 

történt banki átutalási megbízás fénymásolatának egyidejű megküldése szükséges. Kérjük a banki 

átutalás Közlemény rovatában tüntesse fel a vizsgázó nevét, címét és írja be „társalKODÓ”! 

*  A KJE Gazdasági Osztálya a befizetett vizsgadíjról számlát állít ki arra a névre és címre, ami a 

befizetési csekken, illetve utalásnál a közlemény rovatban szerepel. A számla letölthető az online 

felületről a Pénzügyi elszámolások résznél, illetve a honlapról a Vizsgázóknak/Vizsgaeredmény online 

lekérdezése oldalról. 
 
 

Ha bármilyen okból ún. rózsaszín csekken fizeti be a KJE számlaszámára (11600006-00000000-33437190, 

Budapest 1910) való utalással érvényes. (A postai címünkre NE küldjenek vizsgadíjat, mert nem vehetjük 

át.) 

Külföldön indított átutalás esetén: 

SWIFT (BIC) kód: GIBAHUHB 

IBAN szám: HU16 1160 0006 0000 0000 3343 7190 

1. Kérjük az írásbeli, a beszédértés, illetve a beszédkészség vizsga megkezdése előtt 20 perccel jelenjen 

meg. 

2. A vizsgán való részvétel feltétele érvényes arcképes igazolvány bemutatása (személyi igazolvány, 

útlevél, vezetői engedély). 

3. Az írásbeli vizsgán csak olyan nyomtatott szótár használható a megjelölt feladatoknál, mely nem 

tartalmaz levél, e-mail vagy beszámoló mintafeladatokat, mintamegoldásokat. 

4. Azon vizsgázók, akik nem járulnak hozzá a beszédkészség vizsgán történő hangfelvétel készítéséhez 3 

fős vizsgabizottság előtt tesznek vizsgát. 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata esetén a vizsgázót felfüggesztjük, így a vizsgája érvénytelen. 

6. A vizsgafeladatokat csak kék vagy fekete színű tollal lehet megoldani. 

7. A vizsga bármelyik szintjére minden olyan személy jelentkezhet, aki a jelentkezés naptári évében tölti be 

a 14. életévét. 

8. Megírt dolgozatát a honlapon megadott napokon, kizárólag előre egyeztetett időpontban tekintheti meg a 

székesfehérvári Nyelvvizsgaközpontban. 

9. A KJE Nyelvvizsgaközpont, valamint a vizsgahelyek az írásbeli és a szóbeli vizsgák idejéről és helyéről, 

a jelentkezők vizsgával kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről az alábbi módon ad tájékoztatást legalább 

10 nappal a vizsga kezdete előtt: 

- e- mailben értesítik azon jelentkezőket, akik jelentkezési lapjukon adtak meg e-mail elérhetőséget 

- az értesítést aznap postai úton is elküldik. 

Amennyiben a jelentkező által megjelölt vizsgaidőszak írásbeli és beszédértés időpontja előtt 5 nappal 

semmilyen értesítést a jelentkező nem kap, saját érdekében köteles felvenni a kapcsolatot az általa 

megjelölt vizsgahellyel vagy a vizsgaközponttal. 

 

Vizsgadíjak (ÉÉrrvvéénnyyeess  22002233..  ffeebbrruuáárr  11--ttőőll): 
 

Vizsgaszintek Szóbeli Írásbeli Komplex 

Alapfok 18.000 Ft 18.000 Ft 29.000 Ft 

Középfok 21.000 Ft 21.000 Ft 33.000 Ft 

Felsőfok 22.000 Ft 22.000 Ft 35.000 Ft 

 

 

KJE Nyelvvizsgaközpont 

8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda) 

Tel/Fax: 22/543-361, 30/491-4206 

E-mail: tarsalkodo@kodolanyi.hu • honlap: http://tarsalkodo.kodolanyi.hu 

mailto:tarsalkodo@uranos.kodolanyi.hu

