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2021 januártól 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatoknak és a vizsgázó személyi igazolványában szereplő 
adatoknak egyezni kell! 

 

Vizsgaidőszak 
 
(Kérjük, jelölje, hogy 
mikor szeretne 
vizsgázni!) 

 

 

 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Szintek Jelentkezési időszak 

 B2: 2021.02.26. 

C1: 2021.02.27. 2021.02.27-03.05. B2, C1  2021.01.14-2021.02.02.(16:00) 

 B2:2021.05.14. 

 C1: 2021.05.15. 2021.05.15-05.21.  B2, C1 2021.03.24-04.20. (16.00) 

 B2:.2021.10.01. 

C1:2021.10.02. 2021.10.02-10.08.  B2, C1  2021.07.15-09.05.(16.00) 

 B2:2021.12.03. 

C1:2021.12.04. 2021.12.04-12.10 B2, C1 2021.09.16-11.09. (16.00) 
 

 
Vizsgahely 

 

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma –Pécs, 7621 Széchenyi tér 11 

 
Vizsga szintje 
(Kérjük, jelölje, hogy 

milyen szinten szeretne 

vizsgázni!) 

 
□ B2 Mittelstufe Deutsch (Középfok) 
 

□ C1 Oberstufe Deutsch (Felsőfok) 

 
Vizsgázó neve  

 
 

 

Születési helye 

 

 
Születési ideje 

 
 

 

Anyja leánykori neve 

 

 
Telefonszám 

 

E-mail 
(Kérjük, olyan e-

mailcímet adjon meg, 

melyet rendszeresen 
olvas, mert erre a címre 
fogjuk kiküldeni a 
vizsgabeosztását!) 

 

 
Értesítési cím 

 

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

Név: 
 
Cím: 

 
Kedvezmények* 

 
o Nincs  
o Korábbi ÖSD vizsga (sikeres szóbeli vagy írásbeli esetén) 

 

*Kedvezményes vizsgadíjra jogosulta azok az egy éven belül vizsgát ismétlő vizsgázók, akik az 

előző alkalommal vagy a szóbeli, vagy az írásbeli vizsgarészen legalább 60%-ot elértek a pécsi 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában. Más vizsgahelyen tett vizsgára nem vonatkozik a fenti 
kedvezmény! 
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 Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott adatokat a vizsgahely kizárólag 

nyilvántartás céljából a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok 
betartásával megőrizze és a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa. 

 Az ÖSD vizsgaszabályzatát és az ÖSD-Pécs (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 
Kollégiuma) fizetési feltételeit ismerem és tudomásul veszem. 

 A vizsgára történő jelentkezéshez mellékletben csatolni kell a személyi igazolvány 
másolatát, melyet a vizsgahely az budapesti ÖSD központ felé továbbítani köteles.  

 A jelentkezési lapot, a személyi igazolvány másolatát és a banki bizonylat másolatát az 
osd@crnl.hu mailcímre kell elküldeni. 

 A hibásan megadott adatok miatt újranyomtatott bizonyítványok költsége a vizsgázót 
terheli. 

 A jelentkezés a vizsgadíj befizetésével válik érvényessé. 
 A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft. 
 Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet. 
 Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja 

le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza. 
 Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll 

módunkban visszafizetni. 
 Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak és hozzájárulok ahhoz, 

hogy az általam megadott személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet valamint 
eredményeimet a vizsgahely nyilvántartás céljából - a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kezelje és a szükséges adatokat a 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa.  

 Kijelentem továbbá, hogy a Nyelvvizsgahely Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul 
vettem.  

 Hozzájárulok ahhoz, hogy a szóbeli vizsgáról hangfelvétel készüljön. 
 Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen. 

 Tudomásul veszem, hogy a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 
számlareklamációt (pl. rossz cím) a számla kiállításától számítva 15 napig tud elfogadni. 
Ezen túl nem áll módjukban új számlát kiállítani. 

 
Dátum:…………………………………………     Résztvevő aláírása:…………………………………… 
 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem saját maga írja alá a vizsgadolgozat borítólapján 
szereplő adatvédelmi nyilatkozatot. 
 

Szülő aláírása:…………………………………………… 
 
 
 
 
 

mailto:osd@crnl.hu
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