„TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED.”
Miért fontos a nyelvvizsga?


felvételinél többletpontot ér



a diploma megszerzésének feltétele



álláskeresésnél előnyt jelent



karrierhez elengedhetetlen

Miért a BME nyelvvizsga?


államilag elismert bizonyítványt ad



komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli)
tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához
(pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket.



a részvizsgák (szóbeli, írásbeli) külön is letehetők



vizsgázóbarát

Milyen a BME nyelvvizsga?


szövegközpontú



a feladattípusok állandóak



szótárhasználat engedélyezett



az értékelés megbízható és kiszámítható

Iskolánkban lehetőség van BME nyelvvizsgát tenni, jelentkezni két féle módon
lehetséges:
1. Személyes jelentkezés a gimnázium titkárságán, papír alapon kitöltött jelentkezési
lappal (ami az iskola honlapjáról is letölthető, vagy személyesen kérhető).
Elérhetőségünk: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
(3800 Szikszó, Miskolci út 9.)
Tel/fax: 46-596-323
E-mail: titkarsag@szentmartonszikszo.hu
Honlap: www.szentmartonszikszo.hu

2. Online jelentkezés, banki utalással történő fizetés. Az iskola honlapjáról, vagy a BME
Nyelvvizsgaközpont online felületéről elérhető.

2018. június 18-tól a nyelvvizsga díjának befizetése megváltozott!
A fizetendő összeg két részből áll: vizsgadíj és szervezési díj.
A VIZSGADÍJAKAT A KÖVETKEZŐ SZÁMLASZÁMRA KÉRJÜK UTALNI:
Számlatulajdonos:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számlaszám:
10032000-01425279-00000000
Számlavezető:
Magyar Államkincstár
Közlemény: 338 Nyelvvizsga- és a vizsgázó neve
Külföldről érkező utalás esetén:
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU 78 10032000-01425279-00000000
MNB SWIFT kód: MANEHUHB
Magyar Államkincstár 1139 Budapest, Váci út 71.

A SZERVEZÉSI DÍJAT A KÖVETKEZŐ SZÁMLASZÁMRA KÉRJÜK UTALNI:
Számlatulajdonos:
Szent Márton Katolikus Iskola
Számlaszám:
11734190-21211786-00000000
A közlemény rovatba kérjük beírni:
Nyelvvizsga szervezési díj, Vizsgázó neve.

A szervezési díj személyesen az iskola pénztárába is befizethető!

2018-tól az első sikeres nyelvvizsga árát visszakapják a 35 évnél
fiatalabbak.


Nyelvvizsga visszatérítés bővebben



Letölthető űrlap a sikeres vizsga díjának visszaigényléséhez:

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért
eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket.
Példa:

Részvizsga

Készségek

Vizsgázó
eredménye

Olvasáskészség

57%

Íráskészség

57%

Beszédkészség

63%

Beszédértés

63%

Írásbeli

Szóbeli

Kimenet
Eddig

2016. novembertől

Sikertelen írásbeli
részvizsga
Sikeres komplex
vizsga
Sikeres szóbeli
részvizsga

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex
vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.
A készségenként elérendő 40% nem változik.
Komplex vizsga esetén továbbra is kiállítható bizonyítvány részvizsgánként (szóbeli ill. írásbeli típusú
bizonyítvány) abban az esetben, ha az összteljesítmény a négy készségen ugyan nem éri el a 60%-ot, de az
egyik részvizsgán igen.
A 2014. májusi nyelvvizsgaidőszaktól a szóbeli nyelvvizsga beszélgetés vizsgarészéről hangfelvétel
készül. A jelentkezési lap aláírásával a jelentkező egyidejűleg a hangfelvétel készítésébe is
beleegyezik.

