Vizsgadíjak

Szint

Komplex vizsga
(írás- és szóbeli együtt)

Külön írásbeli
vizsga díja

Külön szóbeli
vizsga díja

B1-Alapfok

26 000 Ft

18 000 Ft

18 000 Ft

B2-Középfok

31 000 Ft
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21 000 Ft

21 000 Ft

C1-Felsőfok

33 000 Ft

23 000 Ft

23 000 Ft

Figyelem! Iskolánk nyelvvizsga felkészítő hely, de NEM SZERVEZ és NEM BONYOLÍT
LE nyelvvizsgát!
Ezek az oldalak csak tájékoztató jellegűek. Jelentkezés a www.euroexam.org oldalon történik!

Egységes díjak
Az Euro nyelvvizsga díjai egységesen érvényesek az angol és német valamint az egynyelvű és
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kétnyelvű vizsgaváltozatra is.

Mennyi a különeljárási díj?
A különeljárási díj 3 000 Ft. Ennek megfizetésével a jelentkezési határidő után még két hétig
van lehetőség a vizsgára jelentkezni. Szintén ezt a díjat számítjuk fel, ha már leadott érvényes
jelentkezéseden módosítani szeretnél (a pótjelentkezési időszak alatt).

Mennyi a vizsgalemondás díja?
Mind halasztás, mind vizsgadíj visszafizetés esetében a vizsgadíj 20%-át kezelési költség
címén felszámítjuk.

Mennyibe kerül...
... a felülvizsgálati kérelem?
A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet az értékeléssel kapcsolatos felülvizsgálatokat külön díj
megfizetéséhez köti amelynek díja 3.000 Ft.
A fellebbezésről és felülvizsgálatról részleteket a Vizsgaszabályzatban vagy a Gyakori kérdések
oldalon olvashatsz.

... a vizsgaeredményről szóló igazolás?
Az állami nyelvvizsga bizonyítvány elkészülte előtt, az eredményről kérésre, igazolást tudunk
adni. Ennek díja 900 Ft.

...a vizsgamegtekintés és konzultáció?
A vizsgamegtekintésnek két különböző formája van:
Vizsgamegtekintés: Az Euro Nyelvvizsga Központ lehetőséget biztosít a nyelvvizsga dolgozat
megtekintésére. A megtekintés alkalmával a vizsgázó az írásban teljesített vizsgafeladatait (a
feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval), valamint szóbeli teljesítményének
értékelő lapját tekintheti meg. A megtekintés időtartalma max. 30 perc. A vizsgamegtekintés
díjtalan.
Konzultáció: A vizsgázónak lehetősége van – a Vizsgaközpont által kijelölt, szakképzett
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vizsgáztató nyelvtanár segítségével – kijavított dolgozatának megtekintésére és részletes
elemzésére. Az egy tanóra (45 perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat megtekintésén
túl, a legjellemzőbb problémák, hiányosságok kerülnek diagnosztizálásra, a vizsgázó személyre
szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez. A konzultáció díja: 3 900 Ft.
A vizsgamegtekintésről és konzultációról részleteket a Vizsgaszabályzatban vagy a Gyakori
kérdések oldalon olvashatsz.

...a nemzetközi bizonyítvány pótlása?
Elveszett vagy megrongálódott nemzetközi bizonyítvány pótlásának díja 2 500 Ft.

...az elírt vagy hibásan nyomtatott nyelvvizsga-bizonyítvány javítása?
• Amennyiben a vizsgázó által megadott adatok voltak hibásak, akkor a vizsgabizonyítvány
újranyomtatásának díja 4 500 Ft.
• A vizsgabizonyítványt minden más esetben díjtalanul javítjuk.
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