A vizsgahely tölti ki!

VIZSGAIDŐPONT-ÁTHELYEZÉSI
KÉRELEM

Az önálló szóbeli - beszédértés (labor) és beszédkészség - vagy önálló írásbeli vizsgák halasztása csak egységesen lehetséges. Halasztást komplex nyelvvizsga esetében
az egyes vizsgarészekre (írásbeli és szóbeli) önállóan is lehet kezdeményezni a másik vizsgarész megtartása mellett, vagy elhalasztható a komplex vizsga egységesen
is. A komplex (együttes szóbeli és írásbeli) nyelvvizsga, ill. külön az egyes vizsgarészek (szóbeli, írásbeli) halasztására az áthelyezni kívánt vizsgarész kitűzött
időpontjáig van lehetőség. Amennyiben a halasztás a vizsgázó több vizsgaeseményét is érinti, a határidő a legkorábbi halasztással érintett vizsganapjához igazodik
(halasztási határidő). A halasztási határidő napján benyújtott kérelmeket a Vizsgaközpont még elfogadja.

A vizsgázó neve: __________________________________________________________________________
Születési idő: ______________ év ____________________ hónap _______ nap
Születési hely: ________________________________________
Telefon: ________________________ E-mail: __________________________________________________
Nyelv: _____________________________________
Fajta: Origó Általános



LforS Szaknyelvi

Szint: B1

 B2  C1 



 írásbeli  komplex vizsga 
Melyik vizsgáit kívánja áthelyezni:
szóbeli 
Vizsgatípus: szóbeli

írásbeli



komplex vizsga



Melyik vizsgahónapra jelentkezett? ____________________________________________
A vizsgát az eredetileg választott vizsgahónapot követő legközelebbi olyan vizsgahónapra lehet halasztani, amelyben a vizsganaptár alapján a Vizsgaközpont
szervez az adott nyelvből és fokból vizsgát.
Vizsgaidőpont halasztására csak egy alkalommal van lehetőség. A Vizsgaközpont nem téríti vissza a vizsgadíjat az áthelyezett vizsga lemondása esetén.

____________________ , __________ év ________________ hónap ________ nap
__________________________
kérelmező aláírása

Kérjük, ide rögzítse
5.500 Ft
befizetését igazoló
bizonylatot.

Banki átutalás esetén:
Kérjük, csatolja a kérelemhez tartozó befizetést 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
Külföldről indított átutalás esetén:
SWIFT kód:
IBAN szám:

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.
ORIGÓ Általános Nyelvvizsgarendszer
LforS Szaknyelvi Nyelvvizsgarendszer

OTPVHUHB
HU87 1170 8049 2000 0844 0000 0000

1082 Budapest, Baross u. 62.
info@onyc.hu
www.onyc.hu

