SOPRONI EGYETEM
Idegen Nyelvi Központ
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
http://inyk.emk.uni-sopron.hu
Tel. +36 99 518-402 vagy +36 99 518-405
E-mail: inyk@uni-sopron.hu vagy madaras.barbara@uni-sopron.hu
Témafelelős: Madaras Barbara

JELENTKEZÉSI LAP AZ ÖSD-NYELVVIZSGÁRA
érvényes 2021.10.18-tól

VIZSGÁZÓ ADATAI
(A jelentkezési lapon feltüntetett adatoknak és a vizsgázó igazolványában szereplő adatoknak egyezni kell.)

Vizsgázó neve
Születési helye
Születési ideje

nő

Neme

férfi

Anyja leánykori neve
Levelezési cím

Telefon
E-mail
Név:

Számlaadatok
(csak akkor szükséges kitölteni, ha eltér az
értesítési címtől)

Cím:

A vizsgadíj befizetőjének
adóazonosítója vagy adószáma

VÁLASZTOTT VIZSGASZINT:

Zertifikat B1/alapfok
Zertifikat B2/középfok
Zertifikat C1/felsőfok
Zertifikat DWD C2

VIZSGADÍJ:

35.500 Ft
39.500 Ft
43.500 Ft
45.000 Ft

VIZSGADÍJ BEFIZETÉSE:
A vizsgadíj banki átutalással vagy banki pénztári befizetéssel történik.
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11737083-24683441
A közlemény rovatba feltétlenül tüntesse fel a következő adatokat:
vizsgázó neve – INYK F 018 – ÖSD 71b06101
A VIZSGA IDŐPONTJA:
A jelentkezéshez csatolni kell egy fénymásolatotarról az igazolványról, amivel a
vizsgázóigazolja magát a vizsgán.
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 Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósok és hozzájárulok
ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet
valamint eredményeimet a vizsgahelynyilvántartás céljából -a személyes adatok
kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kezelje és a szükséges
adatokat a Vizsgaközpont (Osztrák Intézet Budapest), a Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ, valamint az ÖSD részére továbbítsa.
 Az ÖSD vizsgaszabályzatát (http://inyk.emk.uni-sopron.hu/ , nyelvvizsgák/ÖSD
menüpont alatt) ismerem és tudomásul veszem.
 A hibásan megadott adatok ill. az adatellenőrzés során ki nem javított adatok miatt
újranyomtatott bizonyítványok költsége a vizsgázót terheli.
 A jelentkezés a vizsgadíj befizetésével válik érvényessé.
 Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, de legkésőbb a vizsga előtti napon
írásban lemondja a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át visszautaljuk.
 Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat
nem áll módunkban visszafizetni.
 Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint
történjen.
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a szóbeli vizsgáról hangfelvétel készüljön.

Dátum:
Vizsgázó aláírása
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