FELÜLVIZSGÁLATI ÉS ÚJRAÉRTÉKELÉSI KÉRELEM
Kérjük, hogy olvassa el a túloldalon lévő tájékoztatót és a kérelmet nyomtatott
betűkkel töltse ki!
A vizsgázó neve: __________________________________________________________________________________________
Születési idő: ___________________ év ________________________ hónap __________ nap
Értesítési cím:



____________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________ E-mail: ____________________________________________________________
Azonosító:

 
–

A vizsga időpontja:_______________ év ________________________ hónap __________ nap
Megtekintette a dolgozatot:

Igen



Nem

Nyelv: ____________________________________

I. díjmentes


Szint:

B1

 (alapfok)

beszédkészség (szóbeli)

B2

 (középfok)

C1

 (felsőfok)

beszédértés (labor)

írásbeli vizsga

□
□
□

□
□
□

Felülvizsgálati kérelem (díjmentes):
vizsga értékelésével kapcsolatos hiba
jogszabálysértés
eredményszámításban mutatkozó számolási hiba

□
□
□

Felülvizsgálati kérelem indoklása: (A méltányossági indokkal benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra
kerülnek! A megjelölt értékelési, jogszabálysértési, számolási hibával kapcsolatos konkrét és egyértelmű indoklás
kötelező!)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

II. díjköteles
Újraértékelési kérelem (több is megjelölhető; Az újraértékelési kérelem indoklás nélkül nyújtható be!):
olvasáskészség (írásbeli)
íráskészség (írásbeli)
közvetítés készség (írásbeli)
beszédkészség (szóbeli)
beszédértés (labor)

Kelt: _____________________

□
□
□
□
□

(3.000,-Ft)
(4.000,-Ft)
(3.000,-Ft)
(4.000,-Ft)
(3.000,-Ft)

_______________________
Vizsgázó aláírása

Banki átutalás esetén:
Kérjük, csatolja az újraértékelési kérelemhez tartozó átutalást igazoló
bizonylatot!

Kérjük, ide rögzítse

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

az újraértékelési díj

kézírással mindenképpen tüntesse fel a bizonylaton, hogy a befizetést jóvá

befizetését igazoló

tudjuk írni.

bizonylatot.

Számlaszám: OTP 11708049-20000844-00000000
Kedvezményezett neve:

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.

Közlemény rovatba:

vizsgázó neve, születési ideje

Külföldről indított átutalás esetén:
SWIFT kód:

OTPVHUHB

IBAN szám:

HU87 1170 8049 2000 0844 0000 0000

• A vizsgaeredmény interneten történő közzétételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet
élni a vizsga értékelésével kapcsolatban, továbbá jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó
számolási hibára történő hivatkozással. Az eredmény interneten való megjelenésének napja a 15 napos határidőbe
nem számít bele.
• A vizsgázó a felülvizsgálatra vonatkozó jogainak gyakorlásától függetlenül, a vizsgaeljárással szembeni panasz
hiányában is élhet az újraértékelési kérelem lehetőségével a fenti határidőn belül. A felülvizsgálati kérelem és
újraértékelési kérelem akár együttesen is benyújtható.
• A felülvizsgálati kérelemmel ingyenesen, az újraértékelési kérelemmel díjkötelesen élhet a vizsgázó.
• A vizsgázó a kérelmét elektronikusan vagy a jelen űrlappal papíralapon nyújthatja be (személyesen vagy postán)
a Vizsgaközpontba (1082 Budapest, Baross u. 62.). A díjköteles kérelem a befizetést igazoló bizonylattal együtt
érvényes. A befizetés teljesíthető banki utalással, bankkártyás befizetéssel, sárga csekkel vagy banki pénztári
befizetéssel.
• Felülvizsgálati kérelem esetében az indoklás kitöltése kötelező. Méltányossági szempontok figyelembe vételére
a nyelvvizsga értékelésével kapcsolatban még újraértékelési kérelem esetében sincs mód.
• A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati és újraértékelési kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben
foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetője a kérelem beérkezését
követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg a részletes szakmai indokolást tartalmazó döntését, és
erről a vizsgázót postai úton a jelen kérelem szerinti címén értesíti.

