
Vizsgahalasztás  
 

A vizsgázó neve: ______________________________________ 

Szül.idő:  év,  hó,  nap 

VIZSGA NYELVE*: ____________   FAJTA*: általános  / szakmai  

SZINT*:  alap (B1) / közép (B2) / felső (C1)   TÍPUS*: szóbeli / írásbeli / komplex  

* A megfelelő részt húzza alá! 

 

Régi vizsgaidőszak: . (év)  (hó) 

Új vizsgaidőszak:    . (év)  (hó) 

Budapest, 2012. ___________   ____________________________ 

               vizsgázó aláírása 
 

…………………………………………itt kell leválasztani…………..……………………………… 
 

 
BME Nyelvvizsgaközpont  

Vizsgahalasztás igazolása        (A vizsgázó őrzi meg!) 

A vizsgázó neve: ______________________________________ 

Szül.idő:  év,  hó,  nap 

VIZSGA NYELVE*: ____________   FAJTA*: általános  / szakmai  

SZINT*:  alap (B1) / közép (B2) / felső (C1)   TÍPUS*: szóbeli / írásbeli / komplex  

Régi vizsgaidőszak: . (év)  (hó) 

Új vizsgaidőszak:    . (év)  (hó) 

Jelentkezési határidő: __________________________ Halasztási díj: 5000  Ft 

Halasztás esetén a vizsgázónak a következő jelentkezési időszakban újra jelentkeznie kell új 

jelentkezési lap kitöltésével, és különeljárási díjat is kell fizetnie. Ennek elmulasztása esetén 

a vizsgára nem tudjuk beosztani, korábban befizetett vizsgadíját elveszíti. Halasztott vizsgát 

tovább halasztani vagy lemondani nem lehet. Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex 

típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát lehet halasztani (azaz a szóbelit is és az 

írásbelit is).  Minden aktuális információ megtalálható honlapunkon: www.bmenyelvvizsga.hu 
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                                                                          ügyintéző aláírása 
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