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Prüfungen - GOETHE-ZERTIFIKATE - Nyelvvizsgák 

Jelentkezési lap / Anmeldeformular   
 

Csak az olvashatóan kitöltött dokumentumokat fogadjuk el!/Nur in Druckbuchstaben, 

leserlich ausgefüllte Formulare können akzeptiert werden! 

Vizsgaidőpont/Prüfungstermin:____________________________________ 

Ezúton jelentkezem a következő vizsgára (kérjük, ikszelje be, illetve töltse ki, ahol 

szükséges):/Hiermit melde ich mich für folgende Prüfung an (bitte ankreuzen und ausfüllen): 

Államilag akkreditált, nemzetközi 

nyelvvizsgák / 

Staatlich akkreditierte internationale 

Prüfungen: 

 

 Goethe-Zertifikat  B1 

– alapfok /Grundstufe 

ifjúsági (16 éves korig)  

/für Jugendliche bis 16Jahre 

felnőtteknek/für Erwachsene 

Komplett     oder      Modular 

 

                                  Lesen 
                                  Hören 

                                  Schreiben 
                                  Sprechen 

 Goethe-Zertifikat B2 
– középfok/Mittelstufe 

Komplett     oder      Modular 

                                  Lesen 
                                  Hören 
                                  Schreiben 

                                  Sprechen 
 

 Goethe-Zertifikat C1 
– felsőfok/Oberstufe 

 
Laut NYAK-Akkreditierung findet die 

Teilprüfung Sprechen als Einzelprüfung 

statt. 

Dauer: 15 Minuten. / A NYAK előírásai 

szerint a szóbeli vizsgarész 15 percig 

tart. 

Nemzetközi nyelvvizsgák/nem akkreditált/ 

Internationale Prüfungen: 

 
 Goethe-Zertifikat A1:  

Start Deutsch 1(für Erwachsene)  

 Goethe –Zertifikat A1: Fit in Deutsch 

1 (für Jugendliche)  
 

 Goethe-Zertifikat A2 (für Erwachsene) 

 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 

(für Jugendliche) 
 

 Goethe-Zertifikat C2:GDS 

Komplett     oder      Modular 

                                           Lesen 

                                           Hören 

                                           Schreiben 

                                           Sprechen 

Az államilag akkreditált magyar nyelvü bizonyítványra igényt tartok: 

Ich möchte das staatlich akkreditierte Zeugnis bekommen: 

ja     nein  

 

Vezetéknév / Name ________________________________________ 

(ahogy a szem.igazolványban szerepel/wie im Personalausweis!) 

Neme / Geschlecht __________________________________________ 
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Keresztnév / Vorname ____________________________________ 

(ahogy a szem.igazolványban szerepel/wie im Personalausweis!) 

Szül.dátum / Geburtsdatum ___(Nap / Tag)____(Hónap / Monat) ____(Év / Jahr) 

Születési hely / Geburtsort ___________________________________________ 

Anyja leánykori neve / Name der Mutter ________________________________ 

Cím / Adresse _____________________________________________________ 

Telefon _______________________E-Mail_____________________________ 

 
Fizetés / Bezahlung: 

 

1. Átutalás / Überweisung: banki úton / per Bank 

Konto-Nr: 11600006-00000000-23053023 

 
Kérjük feltétlenül adják meg a „közlemény“ sorban a következő adatokat: / Bei 

Überweisung bitte folgende Daten im Feld „Betreff“ unbedingt angeben:  

Név + vizsga típusa (pl. B2) / Name + Prüfungstyp (z.B. B2)  

 

Külföldről történő átutalásnál, kérjük, mindig a forintösszeget adják meg, és 

jelezzék a banknak, hogy az átutalás minden költsége az Önök számláját 

terheli. / Bei Überweisung aus dem Ausland bitte immer den Forintbetrag 

angeben und Ihre Bank informieren, dass alle Kosten des Geldtransfers zu Ihren 

Lasten gehen. 
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Beleegyező nyilatkozat 
 

 

Alulírott ………............................................................... (vezetéknév, keresztnév) 
hozzájárulok ahhoz, hogy a Goethe Intézet 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 Goethe Intézet 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 Goethe Intézet 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 lehetséges B1, B2, C2 vizsga esetében.  Tudomásul veszem, hogy a 

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

vizsgára jelentkezéskor történik. Amennyiben átutalással fizet, a pénz beérkezésekor válik 

érvényessé.  

 

Die Prüfungsordnung ist mir bekannt und ich erkenne die Bedingungen an. Insbesondere 

erkenne ich an, dass 

a. ich nur mit gültigem Ausweis (inkl. Bild)  an der Prüfung teilnehmen darf, und  

b. und die Zertifikate B1, B2, C2 als Teilprüfung wiederholt werden dürfen.   

 

Die Prüfungsgebühren sind mit der Anmeldung einzuzahlen. Mit Eingang der Zahlung ist die 

Anmeldung zur Prüfung erfolgt. 

 
Hiermit willige ich ein, dass während der mündlichen Prüfung eine Tonaufnahme gemacht 

werden darf. 
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