
 

 

Általános Szerződési Feltételek - Vizsgák  
 
A Goethe Intézet hatályos vizsgaszabályzata és végrehajtási 
szabályzata itt található: www.goethe.de/pruefungen 
 
A vizsgázók kötelesek figyelembe venni a vizsgaszabályzatot. 
A jelentkező a regisztrációval és a vizsgadíj befizetésével megerősíti, 
hogy a vizsgaszabályzatot és a végrehajtási szabályzatot a 
mindenkori hatályos változatban megismerte és elfogadja. 
 
1. A vizsgán való részvétel feltételei 
 

1. A vizsgán való részvétel független a Goethe Intézet 
nyelvtanfolyamán való részvételtől. 

2. A vizsgára csak a maximális létszámig lehet jelentkezéseket 
elfogadni. 

3. A vizsgán való részvétel csak akkor lehetséges, ha a 
regisztráció megtörtént és a vizsgadíjat határidőre, azaz az 
adott vizsgára való jelentkezés határidejének lejártáig 
befizették.  

4. A vizsgadíjat banki átutalással lehet befizetni.  
5. A jelentkezők az online regisztráció során foglalási 

visszaigazolást kapnak. A visszaigazolás tartalmazza a 
vizsgázó azonosító számát, amellyel a vizsgát követő 5 héten 
belül megtekintheti a vizsgaeredményeket a honlapon. 

6.  Az írásbeli vizsga megkezdéséről a jelentkezőket az írásbeli 
vizsga időpontja előtt egy héttel értesítjük, a szóbeli vizsga 
időpontját az írásbeli vizsga napján a Goethe Intézet 
Budapestben tesszük közzé. 

7.  A speciális igényű vizsgázók kérvényeiket és az orvosi 
igazolásokat a jelentkezési határidő lejártának napjáig 
nyújthatják be a Goethe Intézetbe. 

  
2. Általános információk 
 

1. Minden jelölt köteles az írásbeli és szóbeli vizsgák előtt 
bemutatni személyazonossági okmányait (hivatalos 
személyazonossági okmány, aktuális fénykép), ellenkező 
esetben nem vehet részt a vizsgán. 

2. A jelölteknek pontosan kell megjelenniük a vizsgán. 
Késedelmes érkezés esetén a jelölt nem léphet be a 
vizsgaterembe. 

3. A jelölteknek a vizsgához megfelelő íróeszközökkel kell 
rendelkezniük. 
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4. Mobiltelefonok, egyéb elektronikus eszközök, szótárak és 
minden egyéb segédeszköz használata a vizsga alatt tilos. Ez 
alól a vizsgaszabályzat kivételeket tesz a speciális iegényü 
vizsgázók esetében. 

5. A vizsgára való regisztráció kötelező.  
6. A Goethe Intézet Budapest nem vállal felelősséget a hibásan 

kitöltött jelentkezésért. A Goethe Intézet 10.000 forintos díjat 
számít fel, ha a jelölt tévesen adja meg személyes adatait és 
emiatt a bizonyítványt újra kell nyomtatni. 

 
3. A vizsgától való visszalépés 
 

1. A vizsgától való visszalépés lehetősége csak a jelentkezési 
határidő lejártáig áll fenn. Ebben az esetben 5 000 forintos 
díjat számítunk fel. A jelentkezési határidő utáni visszalépés 
esetén a vizsgadíj nem kerül visszatérítésre.  

2. A jelentkezési határidőt követő visszalépés csak betegség 
miatt lehetséges, és azt orvosi igazolással kell alátámasztani. 
Az írásbeli értesítést legkésőbb a vizsganap reggeléig kell 
megküldeni. A vizsgadíjat az orvosi igazolás bemutatása 
esetén a következő vizsgaidőpontra írjuk jóvá. A vizsga ekkor 
elhalasztottnak minősül, és törölhető, de a vizsgadíj nem 
téríthető vissza. 

3. A vizsgára jelentkezett, de a vizsgán részt nem vevő jelölt 
által befizetett vizsgadíj elvész, ha a jelölt nem él a 
visszalépés lehetőségével. Újabb vizsgára csak akkor 
jelentkezhet, ha újra befizette a vizsgadíjat. A visszatérítést 
minden esetben annak a személynek a bankszámlájára 
utalják, aki a díjat befizette. 

4. Ha a Goethe Intézet a vizsgák időpontját a résztvevők 
elégtelen száma miatt lemondja, a teljes vizsgadíj 
visszatérítésre kerül. 

5. A vizsgától való visszalépés a vizsga megkezdése után nem 
lehetséges. 

6. Ha a jelölt nem vesz részt az írásbeli és/vagy szóbeli vizsgán, 
vagy nem jelenik meg a meghatározott vizsgaidőpontban, a 
vizsga törlésre kerül. Ebben az esetben a vizsgadíj nem kerül 
visszatérítésre.  

7. Ha egy vizsgát nem kezdenek el, vagy a megkezdését 
követően abbahagyják, és betegségre hivatkoznak, 24 órán 
belül írásos értesítést kell küldeni - valamint orvosi igazolást 
kell bemutatni. A vizsgadíjat az orvosi igazolás bemutatása 
esetén a következő vizsgaidőpontra írják jóvá. A vizsga ekkor 



 

 

elhalasztottnak minősül, és törölhető, de a vizsgadíj nem kerül 
visszatérítésre. 

8. A speciális igényű vizsgázóknak lehetőségük van arra, hogy 
írásbeli kérelem alapján előre meghatározott feltételek 
mellett vizsgát tegyenek. Kapcsolat: bso@goethe.de 

 
4. A vizsga elhalasztása 
 
Ha a vizsgázó nem tud vizsgát tenni, egyszeri alkalommal kérheti a 
vizsga átütemezését: kérésre és átütemezési díj ellenében a vizsgázó 
legkésőbb a vizsga előtti ötödik naptári napot követő 
vizsgaidőszakra átütemezheti a vizsgát. A kérelmet a pruefungen-
budapest@goethe.de címre kell küldeni. Ha egy vizsgát egyszer 
elhalasztottak, azt nem lehet újra elhalasztani, és a már befizetett 
vizsgadíj nem téríthető vissza. Ebben az esetben 5000 forintos díjat 
számítunk fel. 
 
5. A vizsgaeredmények közlése / Bizonyítványok és oklevelek 
átvétele 
 

1. A vizsgaeredményt a jelölt a honlapon a vizsgázói azonosító 
szám segítségével tekintheti meg.  

2. A vizsgázókat e-mailben értesítjük arról az időpontról, 
amikortól átvehetik a bizonyítványukat. A bizonyítványt 
ezután a Goethe Intézet Budapest recepcióján lehet átvenni.  

3. Bizonyítványok és oklevelek csak személyazonosság 
ellenőrzése után (fényképes igazolvány) vagy meghatalmazás 
alapján adhatók ki. A vizsgaeredményeket nem közöljük 
telefonon vagy e-mailben.  

 
6. A vizsga megismétlése 
 

1. A nem moduláris vizsgák (GZ A1, GZ A2, GZ C1) csak egészben 
ismételhetők meg - tetszőlegesen gyakran. Ha a nem 
moduláris vizsga esetén csak az egyik vizsgarész - az írásbeli 
vagy a szóbeli - nem sikerül, az egész vizsga sikertelennek 
minősül.  

2. A moduláris vizsgák (GZ B1, GZ B2, GZ C2) esetében az egyes 
modulokat tetszőlegesen gyakran lehet ismételni. 
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7. Betekintés 
 

1. A vizsgázók (kiskorúak szülő/gondviselő kíséretében) a 
Goethe Intézet Budapest munkatársának jelenlétében 
tekinthetik meg a vizsgadolgozatokat.  

2. A Betekintésre külön időpontot kell egyeztetni a 
Nyelvtanfolyami Irodában. 

 
8. Fellebbezés 
 

1. A vizsgaeredmény ellen a vizsga eredményének kihirdetésétől 
számított két héten belül írásban kell fellebbezést benyújtani 
a Goethe Intézet Budapest szakreferenséhez. A 
megalapozatlan vagy nem kellően indokolt pályázatokat a 
Goethe Intézet elutasíthatja. A nem elért pontszámra való 
puszta hivatkozás nem elegendő indoklásnak.  

2. A vizsga lebonyolítása ellen a vizsga letétele után azonnal 
kifogást kell benyújtani a Goethe Intézet Budapest 
szakreferensénél. 

3. Az adott vizsgaközpont szakreferense dönt a fellebbezés 
elfogadásáról. Kétség esetén a Goethe Intézet központjához 
fordul, amely dönt. Ez a döntés végleges és nem fellebbezhető 
meg. Az ügyet jogi útra nem lehet terelni.  

4. A szakreferens beszerzi az összes érintett fél véleményét, 
dönt a fellebbezésről, és határozatot készít az ügyben. 
Kétséges esetekben a Goethe Intézet központja dönt.  

 
9. A bizonyítvány elvesztése 
 

1. A bizonyítvány elvesztése esetén tíz éven belül 
pótbizonyítványt lehet kiállítani. A pótbizonyítvány 
kiállításának költsége 10 000 forint. 

2. A magyar bizonyítvány elvesztése esetén kizárólag a NYAK 
hatóság illetékes. (https://nyak.oh.gov.hu/doc/elveszett.asp) 


