


A nyelvvizsgára jelentkezés 
feltételei
Vizsgára az a személy jelent-
kezhet, aki a vizsga évében 
betölti a 14. életévét. A ma-
gyar állampolgárságú vizsgá-
zó a magyar nyelv kivételével 
bármely akkreditált nyelvből, 
nem magyar állampolgár bár-
mely akkreditált nyelvből te-
het államilag elismert nyelv-
vizsgát. A jelentkező az ELTE 
Idegennyelvi Továbbképző 
Központ (továbbiakban Vizsga-
központ) bármely vizsgahelyén 
(lásd: www.itk.hu) vizsgázhat.
Online jelentkezés és befizetés: 
regisztrációt követően elérhe-
tő a vizsgaközpontunk hon-
lapján. Az online jelentkezés 
és befizetés után a vizsgázó 
online módon (e-mail-ben) ér-
tesül a vizsgával kapcsolatos 
összes további tudnivalóról és 
teendőjéről.
,,Hagyományos’’ (papíralapú) 
jelentkezés: a jelentkezési lap 
vizsgaközpontunk honlapjáról 
letölthető, ill. ügyfélszolgála-
tunkon (1082 Budapest, 
Baross u. 62.), vagy a vizsga-

szervező helyeken átvehető. 
,,Hagyományos’’ jelentkezés 
esetén a díj átutalással, 
valamint sárga csekken 
fizethető be OTP-fiókokban. 

Vizsgatípusok, értékelés
Kétnyelvű B1, B2, C1 nyelv-
vizsga tehető fokonként 3 tí-
pusban: szóbeli, írásbeli és 
komplex. A szóbeli vizsgán 
a vizsgázó ,,beszédértés + be-
szédkészség’’ (C1 szinten köz-
vetítő készség is) mérésére 
szolgáló feladatokból vizsgá-
zik. Az írásbeli vizsgán a vizs-
gázó ,,íráskészség + olvasá-
si készség + közvetítési kész-
ség’’ mérésére szolgáló fel-
adatokat old meg nyomta-
tott szótár segítségével (kö-
zép- és felsőfokon az 50 üte-
mes nyelvismereti teszt meg-
oldásához szótár nem hasz-
nálható). Az egynyelvű vizsga 
(magyar mint idegen nyelvból 
tehető le) hasonló felépíté-
sű, de a közvetítő készséget 
nem méri.
A vizsga akkor eredményes, 
ha a vizsgázó készségen-

ként megszerzi az elérhető 
pontszám 40%-át és összes-
ségében teljesíti az elérhető 
összpontszám 60%-át (részle-
tes információk a honlapun-
kon). Sikeres vizsga esetén a 
vizsgázó államilag elismert 
nyelvvizsga bizonyítványt, el-
lenkező esetben ,,nem felelt 
meg’’ értesítést kap.

Eredmények, bizonyítvány
A vizsgaeredményeket a vizs-
gázó internet azonosítója se-
gítségével weboldalunkon leg-
később a vizsgát követő 30 
napon belül megtekintheti. Az 
eredmény közlésétől számí-
tott 15 napon belül a vizsgázó 
előre egyeztetett időpontban 
megtekintheti a dolgozatát. 
Ezen időszak alatt felülvizs-
gálati kérelmet nyújthat be. 
A vizsgabizonyítványokat leg-
később a vizsga időpontjától 
számított 60 napon belül pos-
tázzuk, ill. adjuk át − előzetes 
kérés esetén − ügyfélszolgála-
tunkon személyesen a vizsgá-
zónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének.

2012. évi 

(írásbeli vizsgák időpontjai)

2012.09.15.
angol, francia és német nyelv alap-, közép- 
és felsőfok; eszperantó, latin, lovári (cigány), 
olasz, orosz és spanyol nyelv alap- és 
középfok
Jelentkezési határidő: 2012. 08. 23.

2012.10.06.
arab, beás (cigány), cseh, dán, finn, horvát, 
japán, kínai, ógörög, román, svéd, szerb, 
szlovák, szlovén, török és újgörög nyelv 
alap-, közép- és felsőfok; 
angol és német nyelv alap- és középfok; 
francia nyelv középfok; egynyelvű eszpe-
rantó és magyar vizsga alap-, közép- és 
felsőfok
Jelentkezési határidő: 12. 09. 10.

2012.11.10.
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (ci-
gány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv 
alap-, közép- és felsőfok
Jelentkezési határidő: 2012. 10. 08.

2012.12.01.
angol és német nyelv nyelv alap- és 
középfok
Jelentkezési határidő: 2012. 11. 05.

vIzsgAnAPTár



2013. 01. 05
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (cigány), 
német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, 
közép- és felsőfok; egynyelvű magyar vizsga 
alap-, közép- és felsőfok
Jelentkezési határidő: 2012. 12. 10. 

2013. 02. 02. 
angol, francia és német nyelv nyelv alap- és 
középfok; eszperantó nyelv középfok
Jelentkezési határidő: 2013. 01. 07. 

2013. 03. 02. 
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (cigány), 
német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, 
közép- és felsőfok
Jelentkezési határidő: 2013. 02. 11. 

2013. 04. 06. 
arab, beás (cigány), cseh, dán, finn, horvát, ja-
pán, kínai, ógörög, román, svéd, szerb, szlovák, 
szlovén, török és újgörög nyelv alap-, közép- 
és felsőfok; angol, francia és német nyelv 
alap-, közép- és felsőfok; egynyelvű eszperan-
tó és magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
Jelentkezési határidő: 2013. 03. 11. 

2013. 05. 11. 
angol és német nyelv alap-, közép- és 
felsőfok; eszperantó, francia, latin, lovári (ci-
gány), olasz, orosz és spanyol nyelv alap- és 
középfok
Jelentkezési határidő: 2013. 04. 15. 

2013. 06. 08. 
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (cigány), 
német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, 
közép- és felsőfok; egynyelvű magyar vizsga 
alap-, közép- és felsőfok
Jelentkezési határidő: 2013. 05. 06. 

2013. évi 

(írásbeli vizsgák időpontjai)
vIzsgAnAPTár

2013. 07. 06. 
angol és német nyelv alap- és középfok
Jelentkezési határidő: 2013. 06. 10. 

2013. 08. 03. 
angol és német nyelv alap- és középfok; esz-
perantó nyelv középfok
Jelentkezési határidő: 2013. 07. 08. 

2013. 09. 14. 
angol, francia és német nyelv alap-, közép- 
és felsőfok; eszperantó, latin, lovári (cigány), 
olasz, orosz és spanyol nyelv alap- és 
középfok
Jelentkezési határidő: 2013. 08. 21. 

2013. 10. 05. 
arab, beás (cigány), cseh, dán, finn, horvát, 
japán, kínai, ógörög, román, svéd, szerb, szlo-
vák, szlovén, török és újgörög nyelv alap-, 
közép- és felsőfok; angol és német nyelv 
alap- és középfok; francia nyelv középfok; 
egynyelvű eszperantó és magyar vizsga 
alap-, közép- és felsőfok
Jelentkezési határidő: 2013. 09. 09. 

2013. 11. 09. 
angol, eszperantó, francia, latin, lovári (ci-
gány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv 
alap-, közép- és felsőfok
Jelentkezési határidő: 2013. 10. 07. 

2013. 12. 07. 
angol és német nyelv nyelv alap- és közép-
fok
Jelentkezési határidő: 2013. 11. 04. 

www.itk.hu

Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, rigó u. 16. (bejárat: Baross u. 62.)

munkanapokon 8.00−17.30 óráig

Telefon: 459-9614


