ECL ANGOL ÉS NÉMET NYELVVIZSGÁK
VIZSGAHELYE

Az ECL vizsgadíj befizetésének rendje

ILS NYELVISKOLA
NYÍREGYHÁZA, Széchenyi u. 9. TT/7
TEL.: 42-313-315 FAX: 42-313-315
info@ilsnyh.hu

A vizsgadíj befizetése két részletben történik.

www.ilsnyh.hu

A vizsgadíj egyik része a Pécsi Tudományegyetem (PTE) részére,
a másik része pedig az ILS Nyelviskola Kft. (ILS) részére fizetendő.

Érvényes: 2021. 02. 08-tól
ECL
NYELVVIZSGA-SZINTEK

B1
akkreditált alapfok
B2
akkreditált középfok
C1
akkreditált felsőfok

Komplex vizsga
ÁRA

SZÓBELI
PRÓBAVIZSGA

30.000 Ft
szóbeli / írásbeli:
18.000 Ft
33.000 Ft
szóbeli / írásbeli:
20.000 Ft
35.000 Ft
szóbeli / írásbeli:
21.000 Ft

ÍRÁSBELI
PRÓBAVIZSGA

2.000 Ft

6.000 Ft

Alapfokú nyelvvizsga

2.000 Ft

6.000 Ft

Középfokú nyelvvizsga

2.000 Ft

6.000 Ft

Felsőfokú nyelvvizsga

Pótjelentkezés személyesen lehetséges, jelentkezési lap kitöltésével, a vizsga napját megelőző 2.
hét közepéig.
Az eljárási díj összege: 3000 Ft.

Részvizsga
(szóbeli vagy írásbeli)

ÁLLAMILAG ELISMERT
min. 60%-os
eredménnyel

B1
B2
C1

PTE

ILS

PTE

ILS

21.000 Ft
22.500 Ft
23.500 Ft

9.000 Ft
10.500 Ft
11.500 Ft

13.000 Ft
14.000 Ft
14.500 Ft

5.000 Ft
6.000 Ft
6.500 Ft

A Pécsi Tudományegyetem részére fizetendő összeg befizetése történhet:
•
•

csekken (készpénz-átutalási megbízás), amelyet az ILS Nyelviskola recepcióján tud
beszerezni
átutalással, amely során az alábbi adatokat kell feltüntetni:
o Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
o Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
o Közlemény: 150057 + vizsgázói azonosító + vizsgázó neve

Az ECL vizsgadíj befizetésének rendjéről információ a túloldalon.
Vegye igénybe a nyelvtanfolyamainkat vagy a próbavizsgánkat!

VIZSGA-IDŐPONTOK
(a szóbeli vizsga időpontjai az alábbiaktól eltérhetnek)

B1, C1 – 2020. 12. 04.
B1, C1 – 2021. 02. 05.
B1, C1 – 2021. 04. 09.
B1, C1 – 2021. 06. 11.
B1, C1 – 2021. 10. 01.
B1, C1 – 2021. 12. 03.

B2- 12. 05.
B2– 02. 06.
B2– 04. 10.
B2– 06. 12.
B2– 10. 02.
B2– 12. 04.

JELENTKEZÉSI
HATÁRIDŐ

11. 05.
01. 11.
03. 11.
05. 13.
09. 02.
11. 04.

PRÓBAVIZSGA
NAPOK
a recepción
történő
egyeztetéssel
lehetséges
próbavizsga

Új szótárhasználati szabályok az ECL nyelvvizsgán! Minden vizsganyelvből, minden vizsgaszinten
lehetősége van a vizsgázóknak az írásbeli kommunikáció (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és
kétnyelvű saját nyomtatott szótárt használnia.
Jelentkezési feltétel: a jelentkezés naptári évében betöltött 14. év. A vizsgaeredmények a vizsgát követően 30
napon belül tekinthetők meg a www.ecl.hu honlapon. A vizsga halasztása vagy visszamondása a
Vizsgaszabályzatban leírtak alapján történhet – www.ecl.hu.
Hallássérült, dyslexiás, látássérült, mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő vizsgázó a vizsga bonyolítása során
egyénileg meghatározott segítséget kaphat. A fogyatékosság tényét és az igényelt segítséget a jelentkezéskor
írásban kell igazolni illetve kérni.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás
közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg befizetéséhez
szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak).
A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben
rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény
rovatában.
A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek
elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást (nem számlát) kap a vizsgázó.

Az ILS Nyelviskola Kft. részére fizetendő összeg befizetése történhet:
•
•

készpénzben vagy kártyával, az ILS Nyelviskola recepcióján
átutalással, amely során az alábbi adatokat kell feltüntetni
o Számlatulajdonos számlaszáma: 10104459-75697300-01004008
o Számlatulajdonos neve: ILS Nyelviskola Kft.
o Közlemény: ECL + vizsgázó neve

A vizsgára történő jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a teljes vizsgadíjat befizette (vagyis mind a
Pécsi Tudományegyetem, mind az ILS Nyelviskola Kft. részére befizette a szükséges vizsgadíjat),
valamint ha mindkét befizetést igazolta a vizsgahelyen. Az átutalás igazolását elektronikusan vagy
személyesen, sárga csekkes befizetés esetén az eredeti igazoló szelvényt postai úton vagy személyesen
kell eljuttatni részünkre.

Bármilyen vizsgacsalás vagy más személy nevében történő vizsgázás esetén a vizsgahely rendőrségi eljárást
kezdeményez.

FONTOS: rózsaszín csekkes (belföldi postautalvány) befizetést nem áll módunkban elfogadni!

