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SZEMÉLYES ADATOK 

 

Név:       Neme:      

Szül. hely:     Szül. idő: év:  hó  nap   

Állampolgárság:   ________________________________________________________  

Anyja leánykori  neve:           

Értesítési cím:            

E-mail:            

Mobil:             

 

 

NYELVVIZSGA 

 

VIZSGASZINT 

Goethe Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (für Erwachsene)  □ 

(Nemzetközileg elismert, nem akkreditált) 

Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (für Jugendliche)  □ 

(Nemzetközileg elismert, nem akkreditált) 

Goethe Zertifikat A2: (für Erwachsene)    □ 

(Nemzetközileg elismert, nem akkreditált) 

Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 (für Jugendliche)  □ 

(Nemzetközileg elismert, nem akkreditált) 

Goethe Zertifikat B1: (für Erwachsene)   □ 

(Nemzetközileg elismert, államilag akkreditált, alapfok) 

Goethe Zertifikat B1: (für Jugendliche)   □ 

(Nemzetközileg elismert, államilag akkreditált, alapfok) 

Goethe Zertifikat B2:       □ 

(Nemzetközileg elismert, államilag akkreditált, középfok)  

Goethe Zertifikat C1:       □ 

(Nemzetközileg elismert, államilag akkreditált, felsőfok)  

Goethe Zertifikat C2: (Komplett)    □ 

(Nemzetközileg elismert, nem akkreditált)  

Goethe Zertifikat C2: (Modular)    □ 

(Nemzetközileg elismert, nem akkreditált)  

Modul: Lesen □ Hören □ Schreiben □ Sprechen □ 

 

 

VIZSGAIDŐPONT        
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A vizsgajelentkezés csak a kitöltött jelentkezési lappal és a befizetés/ átutalás igazolásával 

érvényes! Bankszámlaszámunk: 11600006-00000000-23053023 (Erste Bank) 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Goethe, vizsgázó neve, vizsga típusa 

Ha a fentiektől eltérő névre és címre kéri a számlát, kérjük, itt adja meg! Utólag nem áll 

módunkban a számla módosítása! 

Név:              

Cím:        Adószám:       
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Beleegyező nyilatkozat 

 

A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Debreceni Német 

Kulturális Fórum a jelentkezés keretében rendelkezésére bocsátott adataimat valamint a velem a 

jövőben megkötendő szerződések megvalósításával összefüggésben felmerülő személyes 

adataimat („adatok”) rögzítés céljából a München/Németország székhelyű Goethe-Institut e.V. 

(központi Goethe Intézet) részére elküldje és ezeket az adatokat más ott esetlegesen már rögzített 

adataimmal együtt vezesse. 

 

A fentieken kívül a Debreceni Német Kulturális Fórum hitelességellenőrzés és 

pótbizonyítványok kiállításának céljára az általam letett vizsgákkal kapcsolatos adatokat is 

eljuttathatja a központi Goethe Intézetnek. Ezek az adatok a központi vizsgaarchívumban 

(legfeljebb 10 évig) tárolhatók és használhatók. Amennyiben családegyesítéshez szükséges 

vizsgára vonatkozó adatokról van szó, a központi Goethe Intézetnek jogában áll a németországi 

illetékes hivatal megkeresésére az ott benyújtott nyelvvizsga-bizonyítványom hitelességét 

igazolni. 

 

A Debreceni Német Kulturális Fórum jelen nyilatkozatban szereplő célokon túl nem használja 

fel, és nem adja át harmadik személynek az adataimat, kivéve, ha az adatokkal kapcsolatban a 

visszaélés indokolt gyanúja merül fel. 

 

Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak és hozzájárulok ahhoz, hogy az 

általam megadott személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet valamint eredményeimet a 

vizsgaközpont 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 Goethe - Nyelvvizsgaközpont 

Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem. Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a 

Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen. Beleegyezem abba, hogy szóbeli vizsgámról 

hangfelvétel készüljön. 

 

A vizsgaszabályzatot ismerem, és elfogadom a benne foglalt feltételeket, valamint hogy 

részvizsga ismétlése nem lehetséges, kivéve a C2 vizsga esetében. Tudomásul veszem, hogy a 

vizsgán csak érvényes fényképes igazolvánnyal vehetek részt. A vizsgadíj befizetése a vizsgára 

jelentkezéskor történik, mely az átutalást követően, a pénz beérkezésekor válik érvényessé.  
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TUDNIVALÓK 
 

 Befizetett vizsgadíj csak leadott jelentkezési lappal együtt számít érvényes jelentkezésnek. 

 A jelentkezők a nyelvvizsga időpontjáról és helyéről levélben kapnak értesítést legkésőbb 

a vizsga előtt 10 nappal. Ha az értesítés a vizsga napja előtt 10 nappal nem érkezik meg, a 

vizsgázó köteles munkaidőben a megadott telefonszámon érdeklődni. A vizsgahely a 

kézbesítés esetleges hibájából történt pontatlanságokért a felelősséget nem vállalja. 

 Megjelenés mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga előtt 15 perccel. 

 Mindkét vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal, lehetőleg 

személyi igazolvánnyal igazolnia kell magát. 

 A szóbeli vizsgákról a törvényi előírásoknak megfelelően hangfelvétel készül. 

 A szóbeli vizsga után a vizsga helyszínét a vizsgázónak el kell hagynia. 

 Az értékelt vizsgadolgozat és értékelőlap másolása, lefényképezése nem lehetséges. 

 Amennyiben a vizsga során olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és 

eredményes lebonyolítását érdemben befolyásolja, azt haladéktalanul jeleznie kell a 

teremfelügyelőnek vagy a vizsgatitkárnak, valamint kérnie kell az esemény vagy a 

körülmény jegyzőkönyvezését. A vizsga során nem jegyzőkönyvezett esetleges 

rendellenességeket utólagos bejelentés esetén nem áll módunkban kivizsgálni. 

 A speciális eljárásokra vonatkozó kéréseket (pl. fogyatékosság figyelembe vétele iránti 

kérelem) a vizsgahely vezetőjéhez kell intézni a jelentkezési lap benyújtásával egy időben. 

A kérést megfelelő orvosi vagy pszichológiai igazolással kell alátámasztani. 

 A vizsgaszabályzat és a nyelvvizsgázás egyéb feltételeihez látogasson el honlapunkra: 

http://www.deutsches-kulturforum.hu 
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