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Vegye igénybe a felkészítő nyelvtanfolyamainkat!
ÁRA

ÖSD NYELVVIZSGA-SZINTEK

komplex vizsga (szóbeli és

PRÓBAVIZSGA

(szóbeli / írásbeli)

írásbeli)
ÖSD
Zertifikat B1

Jelenleg nem vizsgáztatunk ezen a szinten

ÖSD
Zertifikat B2

43.500 Ft

jelenleg nem végezzük

ÖSD
Zertifikat C1

45.500 Ft

jelenleg nem végezzük

ÁLLAMILAG ELISMERT
min. 60%-os
eredménnyel

Alapfokú nyelvvizsgaként
Középfokú nyelvvizsgaként
Felsőfokú nyelvvizsgaként

VIZSGA-IDŐPONTOK
ÍRÁSBELI és SZÓBELI

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

Pótjelentkezési határidő

2021.02.26. – 02.27.
2021.04.09. – 04.10.
2021.06.25. – 06.26.
2021.08.27. – 08.28.
2021.10.01 – 10.02.
2021.12.03. – 12.04.

01.29.
03.12.
05.28.
07.30.
09.03.
11.05.

02.09.
03.23.
06.08.
08.10.
09.14.
11.16.

Szótár-használat:
Alapfokon szótár nem használható.
Középfokon a szóbeli felkészülés alatt és az írásbeli vizsgarészen kétnyelvű saját nyomtatott szótár használható.
Felsőfokon a szóbeli felkészülés alatt és az írásbeli vizsgarészen csak egynyelvű saját nyomtatott szótár
használható.
Jelentkezési feltétel: a jelentkezés naptári évében betöltött 14. év.
Jelenleg csak komplex (szóbeli és írásbeli) vizsgára lehet jelentkezni, és csak teljesen sikeres vizsga esetén kerül
kiállításra államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány.
Sikertelen vizsga esetén az egész vizsgát lehet csak ismételni.
A vizsgaismétlést FÉLÁRON teheti meg egyszer az a vizsgázó aki az előző vizsgájának egyik felén - írásbeli vizsgarészen
(olvasás, írás, hallásértés) vagy szóbeli vizsgarészen (beszéd) – 1 éven belül sikeres eredményt ért el.
A vizsgaeredmények a szóbeli vizsgát követő 3. héttől tekinthetők meg a weblapunkon keresztül – ha az eredményt
szükséges tudni a következő nyelvvizsga jelentkezési határidejének közeledése miatt, akkor a jelentkezési határidőt
megelőző 7 napon belül a személyazonosság igazolásával személyesen kérhető információ arról, hogy az adott vizsga
sikeres volt-e.
A jelentkezési határidő előtt történő halasztás vagy lemondás díja 6.000 Ft.
A jelentkezési határidőt követő jelentkezés, vizsgahalasztás vagy a vizsga visszamondása írásban történhet, a vizsgadíj
33%-ának egyidejű befizetésével vagy levonásával.
Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.
A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől számítva 15 napon belül nyújthatja be a vizsgázó írásban, a
budapesti vizsgaközpontnak – további információ a Vizsgaszabályzatban található erre vonatkozóan:
http://www.ilsnyh.hu/hu/download/OSD_VIZSGASZABALYZAT%202019.pdf.
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 egy
évnél nem régebbi szakorvosi igazolással igazolni illetve kérni.
Bármilyen vizsgacsalás vagy más személy nevében történő vizsgázás esetén a vizsgahely rendőrségi eljárást
kezdeményez.

