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A vizsgaidőpontok változásának jogát a Vizsgaközpont fenntartja.

Mennyibe kerül a vizsga?

Mit kell általánosságban tudnom az EURO vizsgákról?
Az Euro nyelvvizsgákat az Európa Tanács nyelvi szintjei szerint fejlesztették ki. A vizsgára
minden 14. életévét betöltő személy jelentkezhet, amennyiben nem angol anyanyelvű.
A kétnyelvű Euroexam vizsgák B1, B2 és C1 szinten öt vizsgarészből, az egynyelvű vizsgák
pedig négy vizsgarészből állnak.
Jelentkezni írásbeli, szóbeli illetve komplex (az „írásbelit” és „szóbelit” egyaránt magába
foglaló komplex) vizsgára lehet.
Írásbeli vizsgarészek:
Olvasott szöveg értése,
Íráskészség,

továbbá
Szóbeli vizsgarészek:

kétnyelvű vizsga esetén

Közvetítés.

Hallott szöveg értése
és Beszédkészség.

Mely vizsgarészeknél lehet szótárt használni?
Egy vagy kétnyelvű szótárhasználat engedélyezett az egész vizsga ideje alatt.
Milyen könyvekből készülhetek?
Az írásbeli vizsgákra külön felkészítő könyvek CD-vel együtt kaphatók.
Hány százaléktól sikeres a vizsga?
A sikeres vizsga feltétele az összesített legalább 60%-os eredmény, valamint az
egyes vizsgarészeken (Olvasáskészség, Íráskészség, Közvetítés, illetve Hallott
szöveg értése és Beszédkészség) külön-külön minimálisan elért 40%-os eredmény.
A vizsga eredményeket a Vizsgaközpont egész számra kerekítve adja meg.
Amennyiben a vizsgázó egy (a vizsgája részét képező) vizsgarészt önkényesen
nem ír meg, vagy azon nem vesz részt, úgy vizsgája érvénytelen. A Vizsgaközpont
ilyen esetben nem köteles kijavítani a megírt vizsgarészeket. Kivétel a fentiek alól a
vizsgázó különösen indokolt akadályoztatása, melyet a vizsga során a
vizsgafelügyelőnek jelzett és az a jegyzőkönyvben rögzítésre került.
Hogyan jelentkezhetek vizsgára?
A jelentkezés történhet a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj egyidejű
befizetésével, vagy interneten keresztül is.
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Mi történik, ha befizettem már a vizsgát, de nem tudok elmenni vizsgázni?
A vizsgát a vizsga megkezdése előtt bármikor el lehet halasztani, amennyiben a
vizsgázó 5 munkanapon belül igazolja hiányzását. A vizsgadíj 80%-nak
visszatérítése szintén igényelhető megfelelő igazolással. Vizsgadíj visszafizetésre
kizárólag a befizetést igazoló pénztárgép bizonylat (blokk), vagy számla ellenében
van mód.
Vizsgát halasztani maximum két alkalommal lehet, de minden alkalommal új
jelentkezési lapot kell kitölteni, halasztás díja a vizsgadíj 20%-a.
Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak,
a vizsgadíj visszafizetésre nem tarthat igényt.
Milyen gyorsan érkezik meg a nyelvvizsga bizonyítvány?
A javítók igyekeznek minél előbb végezni. Az internetre kb 3-4 hét alatt felkerülnek
az eredmények, a vizsgabizonyítványokra viszont 8-10 hetet kell várni.
Van-e mód fellebbezésre?
A vizsga értékelése ellen a vizsgaeredmény kihirdetését követő 15 munkanapon
belül lehet fellebbezni, az erre rendszeresített nyomtatványon.
Az interneten hol találok információt az EURO nyelvvizsgákról?
A honlap címe: www.euroexam.org

