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Sorszám:

PTE ÁJK P R O F E X
Nyelvvizsgahely
7622 PÉCS, Dohány u. 1-3.

   

(A vizsgahely tölti ki.)

JELENTKEZÉS
JOGI-ÉS KÖZIGAZGATÁSI SZAKMAI NYELVVIZSGÁRA
a
vizsgaidőszakra
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ ______________

A vizsgadíj befizetését igazoló
EREDETI elismervény

A vizsgára jelentkező adatai (A jelentkező tölti ki nyomtatott nagybetűkkel.)
Családi név:....................................................................................
Utónév: ..........................................................................................
Anyja születési neve:.....................................................................
Születési idő: ............ év ........................................ hó ........... nap
Születési hely: ................................................................................
Személyi igazolvány száma: ..........................................................
Foglalkozás:.............................:......................................................

A vizsgára jelentkező elérhetősége (A jelentkező tölti ki.)

Irányítószám:

 Helység: ...............................................

(ragasztási felület)

szóbeli írásbeli
(A)
(B)
alapfok: 8.800.–12.100.–
középfok: 12.600.–16.400.–
felsőfok: 15.900.–18.100.–

komplex
(C)
20.900.–
29.000.–
34.000.–

Tudomásul veszem, hogy amennyiben
a befizetett vizsgadíjról ÁFÁ-s számlát
kérek, akkor a feladóvevény vagy az
átutalás közleményében a vizsgázó
neve után fel kell tüntetnem a
számlázási nevet és címet. Ennek
hiányában utólag ÁFÁ-s számlát az
intézménynek nincs módja kiállítani.

Utca/út/tér: .................................................................. házszám: ................... E-mail: ..................................................

  
angol 
német 
alapfok 
középfok 
felsőfok 
szóbeli (A) 
írásbeli (B)  komplex (C=A+B) 

Telefonszám, amelyen munkaidőben elérhető:

A vizsga nyelve (Kérjük, választását X beírásával jelezze.)
Foka (Kérjük, választását X beírásával jelezze.)
Típusa (Kérjük, választását X beírásával jelezze.)

A vizsgára jelentkező nyilatkozata





Hozzájárulok, hogy a szóbeli vizsgámról hangfelvétel készüljön: IGEN
NEM
Ezen döntés a későbbiekben nem változtatható meg. Tudomásul veszem, hogy NEM válasz esetén a beszédkészség
vizsgám nem értékeltethető újra; illetve, hogy köteles vagyok háromtagú vizsgabizottság előtt vizsgázni.
A PROFEX vizsgatájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem, adataimnak a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ részére – az adatkezelési szabályok betartásával – történő átadásához hozzájárulok.
Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyes adataim pontosak, azok a személyazonossági-, és
lakcímkártya okmányok adataival megegyeznek. Amennyiben az adatokban eltérés van, úgy az ebből származó
károkért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalok.

Kelt: ......................................

  
év

hó

nap

........................................................

a vizsgára jelentkező aláírása

§

Tudnivalók a PROFEX nyelvvizsgáról:

1. A PROFEX nyelvvizsga a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület AK-II/2/2000. Sz.
határozata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által államilag elismert
nyelvvizsgává nyilvánított vizsgarendszer.
2. A vizsgázókat minden esetben arra a vizsgahelyre hívják be, ahova jelentkezési lapjukat
leadták.
3. A vizsgadíj banki átutalásának igénye esetén annak módjáról a vizsgázót a vizsgahely
koordinátora tájékoztatja.
4. A vizsgadíjról szóló ÁFÁ-s számla igényt szükséges a befizetés napján e-mailben jelezni
a vizsgahelynek, illetve a nyelvvizsgaközpontnak, mivel csak akkor áll módunkban
kiállíttatni a számlát. Kérjük, a feladóvevény vagy az átutalás közleményébe a vizsgázó a
neve után tüntesse fel a számlázási nevet és címet. Amennyiben a vizsgázó nem jelzi
ÁFÁ-s számla iránti igényét, vagy nem tüntetné fel a számlázási nevet és címet, úgy nem
áll módunkban számlát kiállíttatni.
5. Amennyiben a vizsgázó saját adatait a jelentkezési lapon pontatlanul vagy hibásan tölti
ki, akkor a kiállítandó hatósági igazolás költsége - 10.000 Ft - a vizsgázót terheli.
6. Vizsgahalasztás, bizonyítvány-másodlat és a vizsgadíj visszaigénylése iránti kérelmeket
az

e

célra

rendszeresített

nyomtatványon

kell

benyújtani

(beszerezhetők

a

vizsgahelyeken). A halasztási díj a halasztott esemény díjának 75%-a.
7. A vizsgaeredményekkel, megtekintéssel és felül bírálati kérelemmel kapcsolatban a
vizsgázó

tájékozódhat

a

PROFEX

Nyelvvizsgaközpont

vizsgaszabályzatából

a

http://profex.aok.pte.hu/ honlapon.
8. A vizsgahely a vizsga időpontjáról és eredményéről e-mailben küld értesítést. A
vizsgabizonyítvány a vizsgaközpontban vagy vizsgahelyen vehető át.
9. Az eredményt a vizsgázó a vizsgát követő legkésőbb 25. naptól kezdődően megtekintheti a
http://profex.aok.pte.hu/ honlapon. Az eredményekről telefonon - a személyiségi jogok
védelmének érdekében - felvilágosítást a Nyelvvizsgaközpont nem adhat.
10. A tájékoztatóban nem szereplő információkat a vizsgahelyek vizsgaadminisztrátorai
készséggel megadják.
Sikeres vizsgát kíván Önnek a PROFEX Nyelvvizsgaközpont!

