BME - NEUMANN JÁNOS EGYETEM NYELVVIZSGAHELY
Államilag elismert általános egynyelvű nyelvvizsgák ANGOL és NÉMET nyelvből

„ Azt szeretnénk megtudni, hogy a vizsgázó mit tud, és nem azt, hogy mit nem tud.“
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓK
Telefon: 76/501-772

Honlap: http://nyelvvizsga.uni-neumann.hu/kezdolap

E-mail: bmegamfnyvhely@gamf.uni-neumann.hu
Személyesen, ill. levélben: 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. fszt. 21. iroda
Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök: 8.00-16.00

péntek: 8.00–12.00

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK ÉS TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTOK
Nyelvvizsga-időszakok
Jelentkezési határidő
Vizsgaidőpont

Angol

Német

2019. január

2018. nov. 5. – 2018. dec. 9.

2019. jan. 4., 5., 12.

B1, B2, C1

B1, B2, C1

2019. március

2019. jan. 01. – febr. 6.

2019. márc. 2.

B2

B2

2019. április

2019. febr. 11. – márc. 17.

2019. ápr. 12.,13.

B2, C1

2019. május

2019. ápr. 8. – máj. 12.

2019. máj.31., jún.1.

B1, B2, C1

2019. augusztus

2019. júl. 1. – júl.31.

2019. augusztus 22., 23.

B1, B2, C1

B2, C1

2019. október

2019. szept. 1. – okt. 2.

2019. okt. 25., 26.

B1, B2

B1, B2

B1 –
alapfok
B2, C1
B2 –
középfok
B1, B2, C1 C1 felsőfok

PÓTJELENTKEZÉS: részvizsgánként 2000,- Ft
Ki jelentkezhet? Vizsgára a jelentkezéskor 14. évét betöltött személy jelentkezhet.
JELENTKEZÉS
- Jelentkezési lap letölthető a http://nyelvvizsga.uni-neumann.hu oldalról vagy személyesen átvehető a
Pedagógusképző Kar fszt. 21. irodájában (Kecskemét, Kaszap u. 6-14.)
- Vizsgadíj befizetése. A vizsga és a vizsgaszervezés díját két címre kell befizetni/átutalni az alábbi megbontás szerint:

Alapfok
VH
BME
számlára**
számlára*

Középfok
BME
VH
számlára**
számlára*

Felsőfok
BME
VH
számlára**
számlára*

Szóbeli

12500

2000

14500

2000

16500

2000

Írásbeli

13500

2000

18500

2000

19500

2000

Komplex

24000

2000

30000

2000

32000

2000

**Számlatulajdonos: BME
**Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000
**Közlemény: 338 Nyelvvizsga- és a vizsgázó neve

*Számlatulajdonos: VH (Vizsgahely: Neumann János Egyetem)
*Számlaszám: 10025004-00336114-00000000
*Közlemény: 3BME1 és a vizsgázó neve

Csekkbefizetés: A NJE és BME vizsgadíjat csak a vizsgahely által kiadott csekkeken lehet befizetni.
Csekk a Pedagógusképző Kar fszt. 21. irodájában kapható. A jelentkezési lap hátoldalára fel kell ragasztani a
befizetést igazoló mindkét eredeti csekkszelvényt.
Banki vagy internetes átutalás: A bank által kiadott eredeti bizonylatot fel kell tölteni a saját jelentkezési felületre.
Kérjük, olyan igazolást töltsön fel, ahol az átutalás státusza ”végleges”/”sikeres”/”teljesült”!
A jelentkezés csak a vizsgadíj befizetésével/átutalásával ill. azok igazolásával érvényes!
ÁFÁ-s számlát jelentkezéskor kell kérni, a számlát a vizsgaközpont állítja ki, és küldi el a vizsgázónak. A számlával
kapcsolatos észrevételeket az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: szamlazas@inyk.bme.hu
Ha külön elbánást igényel (látás-, halláskárosodás, dyslexia stb.), kérjük, mellékeljen kérvényt és orvosi igazolást a
29/2002. OM rendelet szerint a jelentkezési laphoz.
A vizsga pontos helyéről és idejéről a vizsga előtt kb. 10 nappal e-mailben értesítjük a vizsgázókat!
A terembeosztás az egyetem honlapján is megtekinthető.
EREDMÉNY
A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon (szóbeli, írásbeli) a maximális pontszám
legalább 40%-át eléri, és az írásbeli és szóbeli készségek átlaga minimum 60 %.




Az írásbeli és szóbeli vizsgák eredményei a vizsgát követő 16. munkanapon 17 órától tekinthetők meg az egyéni
kód alapján.
Telefonon az eredményekről nem tudunk felvilágosítást adni.
A vizsgabizonyítványokat a vizsgaidőszak eredményének közzétételétől számított 60 napon belül tértivevényesen
postázza a BME Nyelvvizsgaközpont.

EGYÉBB INFORMÁCIÓK
Határidő
Pótjelentkezés

Vizsga lemondása

Halasztás

Mód
személyesen v.
írásban

Teendő
a díj befizetése a KF csekkre /
számlára

személyesen

- igazoló lap bemutatása
- űrlap kitöltése

személyesen

- új jelentkezési lap kitöltése
- megcímzett kis boríték
leadása

5.000 Ft

kijelölt időpontban, a
vizsgaközpontban

csak a vizsgázó

- írásos kérvénnyel

díjtalan

az eredmény közzététele után
15 napon belül

írásban

- űrlap kitöltése
- megcímzett kis boríték
leadása

4.000 Ft

A fenti tájékoztató szerint
Az első vizsgaidőpontot
megelőző 6. naptári napon
- csak a teljes vizsga halasztható

Az első vizsgaidőpontot
megelőző 6. naptári napon,
kizárólag a következő vizsgaidőszakra

Díj
részvizsgánként
2.000 Ft
a lemondási díjjal
csökkentett
vizsgadíjat
térítjük vissza

- csak a teljes vizsga halasztható

Megtekintés

Felülvizsgálat

FELKÉSZÜLÉSÉHEZ ÉS VIZSGÁJÁHOZ SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

