
JELENTKEZÉSI LAP 

Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, az aláírásnál saját 

kézjegyével ellátni! A jelentkezés csak a befizetést igazoló 

csekkszelvénnyel, vagy banki bizonylattal együtt érvényes! 

Vezetéknév:  ___________________________________________  

Utónév/ek:  ____________________________________________  

Anyja születési neve:  ____________________________________  

Születési idő:  __________  év  _____________  hó ________ nap 

Születési hely:  _________________________________________  

Elérhetőség:  

Telefon (napközben):  ____________________________________  

E-mail:  _______________________________________________  

Ir. szám;  Település:  _____________________________________  

Utca, házszám, em., ajtó:  ________________________________  

Figyelem! Az adott vizsgahónapban elérhető vizsgákról 

tájékozódjon a vizsganaptárban: 

http://www.lingo.u-szeged.hu/vizsganaptar   

Vizsgahónap:  __________________________________________  

Vizsgaszint: 

Goethe Zertifikat (A1) Goethe Zertifikat (A2) 

Goethe Zertifikat (B1) Goethe Zertifikat (B2) 

Lesen  Goethe Zertifikat (C1) 

Hören 

Schreiben 

Sprechen 

 

  ..................................................  

Vizsgázó 

aláírása 

Banki átutalás esetén: 

Befizető neve: ....................................................................  

Befizető címe: ....................................................................  

 ............................................................................................  

Számlaszám: MÁK:10028007-00282802-00000000 

Kedvezményezett neve: SZTEIK 

Közlemény rovatba: OS 204 3010, GTHV, vizsgázó neve  

A jelentkezési lapot szkennelve küldje az alábbi email címre: 

lencses.eva@lingo.u-szeged.hu 

A levélhez csatolja a befizetést igazoló eredeti csekkszelvényt, 

 vagy banki bizonylatot!

Kérjük, ide tűzze a befizetést 
igazoló eredeti csekkszelvényt, 

vagy banki bizonylatot 

GOETHE 

 nyelvvizsga díjai 

A vizsga szintje Vizsgadíjak 

Goethe Zertifikat (A1) 22.000 Ft 

Goethe Zertifikat (A2) 24.500 Ft 

Zertifikat Deutsch (B1)  

modulonként 

33.000 Ft 

10.000 Ft 

Goethe Zertifikat (B2)   37.000 Ft 

Goethe Zertifikat (C1)   40.000 Ft 

 
Junior vizsga szintje Vizsgadíjak 

Goethe A2 Fit 22.000 Ft 

Goethe B1 für Jugendliche 

modulonként 

33.000 Ft 
10.000 Ft 

Zertifikat Deutsch (B1)  

modulonként 

33.000 Ft 

10.000 Ft 

 

Junior vizsgák: 

Goethe A2 Fit 

Goethe B1 für Jugendliche: 

 Lesen 

Hören 

Schreiben 

Sprechen 

 

 

http://www.lingo.u-szeged.hu/vizsganaptar
mailto:lencses.eva@lingo.u-szeged.hu


TUDNIVALÓK 

 
 

 Megjelenés mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga előtt 15 perccel. 

 Mindkét vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal igazolnia kell 
magát. 

 A szóbeli vizsga után a vizsga helyszínét a vizsgázónak el kell hagynia. 

 Sikertelen vizsga esetén felülvizsgálati kérelmet az értesítés kézhezvételét követő 2 
héten belül nyújthat be. Ugyanekkor kérheti a dolgozatba való betekintést. 

 

Szeged, 20……………………………………….. 

 

A fentieket tudomásul vettem:  

 

  ...................................................................   

(a vizsgázó aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészítő tanfolyam 

http://www.lingo.u-szeged.hu/altalanos-nyelvvizsga-elokeszito-tanfolyamok 

további információk: lencses.eva@lingo.u-szeged.hu  

http://www.lingo.u-szeged.hu/altalanos-nyelvvizsga-elokeszito-tanfolyamok
mailto:lencses.eva@lingo.u-szeged.hu

