Budapesti Gazdasági Egyetem Nyelvvizsgaközpont

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. • Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 57 • Telefon: 374-6295 • Web: www.nyelvvizsgak.hu

FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

Benyújtható (1) postai úton ajánlott
küldeményként a Vizsgaközpont címére,
vagy
(2) személyesen a Központ irodájában.

FORMANYOMTATVÁNYA

EGYNYELVŰ VIZSGÁKHOZ

Amennyiben kérelmét postai úton kívánja eljuttatni a Vizsgaközpontnak, kérelme csak akkor kerül elbírálásra, ha a postára adás napján
annak szkennelt képét e-mailben (nyelvvizsga@uni-bge.hu) is megküldi a Vizsgaközpont részére.

1. A vizsga adatai:
Vizsgaidőszak

Vizsgahely

A vizsga típusa

Budapest
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Gyöngyös
Katedra (Bp.)
Kecskemét

év

január
május
augusztus–
szeptember

Miskolc
Pápa
Pécs
Szeged
Tokaj
Veszprém
Zalaegerszeg

Írja be az évet és
ikszelje be a megfelelő hónapot.

nyelv

A ngol
N émet

v.rendszer szint

G azdasági*

típus

A lapfok SZ óbeli
K özépfok Í rásbeli
F elsőfok
K omplex

*gazdasági kommunikáció
A négy cellába az egyes cellák
alatt lévő lehetőségek közül a
vizsgájának megfelelő opciók vastagon szedett kezdőbetűit írja be.

Jelölje x jellel a megfelelő vizsgahelyet!

2. A vizsgázó neve:
előnév

családi név

utónév

3. A vizsgázó születési ideje és helye:
év

hó

nap

település

4. A vizsgázó édesanyjának leánykori neve:
családi név

utónév

5. A vizsgázó lakcíme vagy értesítési címe:
irányítószám

település
A Vizsgaközpont válaszát az itt megadott címre postázza.

közterület neve (pl. Ady Endre)

jellege (pl. út, krt., tér)

házszám

épület

emelet

ajtó

6. Az újraértékelni kívánt feladat(ok) és az újraértékelés díja:
C1 (felsőfok):

Írásban tett
feladatok

B2 (középfok):

írásfeladat
olvasott szöveg értése

írásfeladat
olvasott szöveg értése

írásfeladat
olvasott szöveg értése

hallott szöveg értése

hallott szöveg értése

hallott szöveg értése

Szóbeli vizsga
feladatai

B1 (alapfok):

interjú
dokumentumleírás
szakmai szit. társalgás

interjú
dokumentumleírás
szakmai szit. társalgás

interjú
dokumentumelemzés
szakmai szit. tárgyalás

település

év

Kelt:

hó

Jelölje meg az újraértékelni kért feladato(ka)t.
Részletes indoklást a túloldalon írhat.
egy vagy
ezek közül egy
Az újratöbb
vagy több feladat
írásban tett
értékelés
újraértékeléséÉS egy
díjának
nek díja 3500 Ft
vagy több
befizetési
szóbeli
ezek közül egy
feladat módjairól a
vagy több feladat
újraértétúloldalon
újraértékelési
kelési díja
olvashat.
díja 4500 Ft
8000 Ft

nap

,
a vizsgázó aláírása
TÁJÉKOZTATÓ A FELÜLVIZSGÁLATRÓL

A VIZSGAKÖZPONT
TÖLTI KI.

• Felülvizsgálati kérelemmel a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban a megtekintésen észlelt számszaki hibára történő hivatkozással lehet élni.
Újraértékelés kérése esetében a felülvizsgálat díjköteles.
• A kérelmek benyújtásának/postai feladásának határideje az internetes eredményközlést követő 15. nap.
• A postai úton eljuttatott felülvizsgálati kérelmeket a Vizsgaközpont csak abban az esetben bírálja el, ha a vizsgázó a kérelem postai feladásával egyidejűleg a feladás
napján a kérelem szkennelt képét e-mailben is megküldi a Vizsgaközpont részére.
• A kérelmek elbírálásakor a Vizsgaközpont méltányossági szempontokat nem vehet figyelembe.
• A Vizsgaközpont válaszát a kérelem beérkezését követő 15 napon belül küldi meg a vizsgázó címére.
• A vizsgázó a Vizsgaközpont vezetőjének döntése ellen 15 napon belül a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak címzett, de a Vizsgaközpontnak benyújtandó panasszal
élhet, mely már csak jogszabálysértésre vagy számszaki hibára való hivatkozás lehet. E másodlagos felülvizsgálat minden esetben díjköteles.
év

A kérelem beérkezett:

hó

nap

év

hó

nap

A felülvizsgálat dátuma:
eredménye:

a vizsgaeredmény változatlan
változás, éspedig:

értékelő:

MELLÉKLETEK

I. A felülvizsgálat kérésének részletes indoklása:

A felülvizsgálati kérelem részletes indoklását vagy az ahhoz kapcsolódó megjegyzéseket kifejtheti itt
vagy e nyomtatványhoz csatolt külön levélben is.

II. A díj befizetésének igazolása:
Az újraértékelés díja átutalással fizethető be.
A bankszámlaszám, amelyre az átutalás megtörténhet:
Budapesti Gazdasági Egyetem
10032000-00282833-00000000
A közlemény rovatba be kell írni:
NYVK felülvizsgálat

Átutalásos befizetés esetén, kérjük, a lap mellé csatolja az átutalási bizonylatot.

