
Kecskeméti Katona József Gimnázium 
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. 
Tel.: 76/481-583; www.kjg.hu 
         
 AKKREDITÁLT ÖSD VIZSGAHELY 

 
 
 

Jelentkezési lap 

2020. évi Österreichisches Sprachdiplom Deutsch nyelvvizsgára 

 
Választott vizsgaidőszak kezdete és vizsgatípus
(Aláhúzással jelölje!)

            2020. április 3-4.   (B2 és C1)
            2020. november 27-28.   ( B1, B2 és C1)

 

Jelentkezési határidő:

        2020. március 12. 12:00
        2020. november 4. 12:00

 
Vizsga szintje 

 B1                    B2                       C1   

Árak 

 
30.000 Ft 
KJG diákjai: 28.000 
Ft 

 
39.500 Ft 
KJG diákjai: 35.500 
Ft 

 
41.500 Ft 
KJG diákjai: 37.500 
Ft 
 

 

Vizsgázó neve (személyi 
igazolvánnyal egyezően)  

 

 

 

 
Születési hely és idő 

 

 

Anyja leánykori neve 

 

 

Vizsgázó telefonszáma

 

 
 

 

Vizsgázó lakcíme

 

 

Vizsgázó e-mail címe

 

 

Számlaadatok (Kinek a 
nevére állítsuk ki a számlát?) 

 

Név: 

Cím: 

 

A jelentkezést csak akkor tudjuk elfogadni, ha Ön a vizsgadíjat igazolhatóan befizette az Alapítvány 
a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért (6000 Kecskemét, Dózsa Görgy út 3.) UniCredit 
banknál vezetett számlájára. Kérjük, jelentkezéséhez csatolja a befizetés igazolásának 
fénymásolatát. 
Az alapítvány számlaszáma: 10918001-00000042-06250003. A közlemény rovatban kérjük 
feltüntetni: ÖSD. Az eredeti befizetési bizonylatot a vizsgán be kell mutatni.  
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A vizsga elhalasztása vagy lemondása esetén a befizetett vizsgadíjból 6.000,- Ft adminisztrációs 
költséget vonunk le.  
A vizsgára hozza magával érvényes személyi igazolványát! 
A jelentkezési lapot a jelentkezési határidőn belül leadhatja a gimnázium titkárságán, küldheti elektronikus 
úton (oesd@kjg.hu), vagy postai úton a gimnázium címére. A borítékon tüntesse fel az „ÖSD” rövidítést! 

 

Infovonal: 30/209-9937 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam magadott adatokat a vizsgaközpont kizárólag nyilvántartás céljából 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával megőrizze és a 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ, valamint az ÖSD részére továbbítsa. 

 

Az ÖSD vizsgaszabályzatát és a vizsgahely fizetési feltételeit ismerem és tudomásul veszem. 
A hibásan megadott adatok miatt újranyomtatott bizonyítványok költsége a vizsgázót terheli. 
A jelentkezés a vizsgadíj befizetésével válik érvényessé. 
A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft. 
Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után csak a következő vizsgaidőszakra lehet. 
Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, de legkésőbb a vizsga előtti napon írásban lemondja 
a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át visszautaljuk. 
Ha a vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban 
visszafizetni. 
Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak, és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam 
megadott személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet valamint eredményeimet a vizsgaközpont 
nyilvántartás céljából - a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - 
kezelje és a szükséges adatokat a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ, valamint az ÖSD részére 
továbbítsa.  
Kijelentem továbbá, hogy a vizsgahely Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem.  
Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szóbeli vizsgáról hangfelvétel készüljön 
Tudomásul veszem, hogy a vizsgahely számlareklamációt (pl. rossz cím) a számla kiállításától számítva 
15 napig tud elfogadni. Ezen túl nem áll módjukban új számlát kiállítani. 
 

 

Kelt: …………………………………………………………………………… 

 

              

…………………………………..                                    …………………………………………………. 

           jelentkező aláírása       kiskorú jelentkező esetén szülő aláírása 

 


