
Vizsga típusa ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK 

Szóbeli 
vizsga 

9.500.-Ft. 12.000.-Ft. 13.500.-Ft. 

Írásbeli 
vizsga 

10.500.-Ft. 14.000.-Ft. 16.500.-Ft. 

Komplex 
vizsga 

20.000.-Ft. 26.000.-Ft. 30.000.-Ft. 

 

NKE Nyelvvizsgaközpont 
Jelentkezési lap 

ARMA nyelvvizsgára 

Kérjük, olvassa el a kitöltéssel kapcsolatos tudnivalókat a jelentkezési lap hátoldalán. 
A * - gal jelölt adatok kitöltése kötelező! 

Név *:……………………...………...………………Születési név*: ……...…………………………………………………… 

Születési idő* és hely*:   …………………………………………………. 

Anyja neve*:………………………………………………………………………………………………………………. 

Személyazonosító igazolvány szám*:…...…………………………………………………................................... 

Értesítési cím*:……………………………………………………………….………………….……........................... 

Mobilszám: ………………………….…..…………Email cím*:…………………………...…................................ 

Egyedi eljárást kér-e* (lásd 5. pont a jelentkezési lap hátoldalán): igen,  nem (a megfelelőt húzza alá). Amennyiben egyedi eljárást 

kér, kérjük, csatolja a szakértői igazolást. 

Jelentkezés módja (a megfelelőt jelölje be a középső mezőben) 

Egyéni 
 

 Kérjük, adja meg az Önt az elmúlt egy évben felkészítő, illetve oktató 
nyelvtanárok nevét*: 

 

nyelvtanárok nevét*: 
 

HM beiskolázási terv alapján NKE-re vezényelt tanfolyami hallgató    

NKE HHK Honvéd tisztjelölt hallgató    

NKE HHK oktató    

NKE HHK munkatárs    

 

A választott vizsgaidőszak*: …………….…………………(év, hónap) 

A vizsga időpontjáról az értesítést         e-mailben   vagy          levélben           kérem (kérjük X-el megjelölni). 
(Amennyiben adott meg e-mail címet, az értesítést e-mailben küldjük) 
 

Kérjük, adja meg jelentkezésével kapcsolatban az alábbi 
információt: 
A vizsga nyelve: ………………….    
 
Szint:   alapfok           középfok           felsőfok      
 
Vizsga típusa:  A             B              C    

  (szóbeli)      (írásbeli)    (komplex) 

NYILATKOZAT 

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 részére továbbítsa. 
Kijelentem továbbá, hogy az NKE Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzatát, beleértve az Adatkezelési tájékoztatót is, elolvastam és 
tudomásul vettem. Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen. A Vizsgaszabályzat 
megtalálható az NKE honlapján: http://uni-nke.hu/oktatas/nyelvvizsgaztatas/vizsgaszabalyzat-arma-es-nato-stanag-6001 

 
A szóbeli nyelvvizsgán – a vizsgázó erre irányuló beleegyezése alapján – hangfelvétel készül. 

Kérjük, jelölje X-el az alábbiakban, hozzájárul-e a szóbeli vizsgán a hangfelvétel készítéshez: 

   HOZZÁJÁRULOK a hangfelvétel készítéshez. 

NEM JÁRULOK HOZZÁ a hangfelvétel készítéshez és tudomásul veszem, hogy a felülvizsgálati eljárás során szóbeli 
vizsgám újraértékelését nem kérhetem, valamint három vizsgáztatóból álló szóbeli bizottság előtt vizsgázom. 

 

 

Budapest,………. év…… hó ……. nap 

        …………………………………. 
           aláírás 

        

http://uni-nke.hu/oktatas/nyelvvizsgaztatas/vizsgaszabalyzat-arma-es-nato-stanag-6001


Tájékoztató 

1. A jelentkezési lapot a személyazonosító igazolvány adatai alapján töltse ki. A vizsgadíjat csak banki átutalással lehet befizetni. A befizetést 
igazoló átutalási igazolást csatolni kell a jelentkezési laphoz, és azt le kell adni az NKE Nyelvvizsgaközpontban. Lehetőség van postai úton 

történő jelentkezésre, valamint online jelentkezésre is a honlapon leírt módon. (www.uni-nke.hu  Oktatás Nyelvvizsgáztatás) 
2. A banki átutalás címzett rovatába a következőt írja: NKE Nyelvvizsgaközpont, számlaszám: 10023002-00318259-00000000 

Az átutalás 'Közlemény' rovatába a következő kerüljön: A vizsgázó neve, ARMA nyelvvizsga 

További információ:  www.uni-nke.hu  Oktatás NyelvvizsgáztatásARMA katonai szaknyelvi nyelvvizsga 
3. A jelentkezési lapon feltüntetett vizsgadíjat a HM beiskolázási terve alapján az NKE-re vezényelt vizsgázó első vizsgájára a HM utalja át 

az Egyetem részére, sikertelen vizsga esetén minden további vizsgáért a vizsgadíjat az érintett jelentkezőnek kell fizetnie. 
4. Vizsgán csak érvényes arcképes igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél, új típusú (plasztik kártya) vezetői engedély, MH 

szolgálati igazolvány) lehet vizsgázni. 
5. A Fogyatékkal élők a nyelvvizsgára történő jelentkezéskor egyedi eljárást kérhetnek. Ezt az igényt a jelentkezőnek fel kell tüntetnie a 

jelentkezési lapon, melyhez minden esetben szakértő által kiadott igazolást is mellékelni kell. 
6. Az írásbeli, a szóbeli és a hallás utáni megértés vizsga megkezdése előtt 15 perccel jelenjen meg a megadott helyszínen. 

Írásbeli vizsga időtartama:   
- alapfok: teszt 20 perc, a többi feladat 120 perc, 
- középfok: teszt 30 perc, a többi feladat 180 perc, 
- felsőfok: teszt 30 perc, a többi feladat 210 perc, 

Szóbeli vizsga időtartama:  Gépi hang értése: 20 – 25 perc, 
Szóbeli: alapfok: 10 perc, középfok: 15 perc, felsőfok: 20 perc (a szóbeli vizsgán hangfelvétel készül) 

7. Eredmények iránti érdeklődés és dolgozat megtekintés 
A szóbeli vizsga eredménye a vizsga után közvetlenül megtekinthető a vizsgahelyiség ajtajára kifüggesztett táblázaton. A gépi hang értése 
feladatok, és az írásbeli vizsga eredménye legkésőbb a vizsgát követő 30. napon felkerül az internetre. (az eredmények az Egyetem honlapján 

érhetők el: www.uni-nke.huOktatásNyelvvizsgáztatás ARMA katonai szaknyelvi nyelvvizsga  Vizsgaeredmények). Az eredményeket a 
vizsgázók vizsgakódszáma alapján lehet megtudni. Amennyiben szeretné, hogy levélben is értesítsük vizsgaeredményéről, kérjük, jelezze ezt 
felénk emailben a vizsgaeredmények közzétételének napjáig. A Vizsgaközpont email címe: nyelvvizsga_kozpont@uni-nke.hu 
Az írásbeli dolgozatok az eredmények kifüggesztése után 15 napig tekinthetők meg. A megtekintés időpontját a Vizsgaközponttal egyeztetni kell. A 
vizsgázó a dolgozatot egy kijelölt személy jelenlétében tekintheti meg. A dolgozatot nem viheti el, saját megoldásáról kézzel írt másolatot készíthet. 
A dolgozatok megtekintésére, saját megoldás másolására max. 45 perc áll rendelkezésre.  
Amennyiben a vizsgázó vizsgadolgozata tételes magyarázatát kéri a vizsgaközponttól, külön erre a célra, előre egyeztetett időpontban 
rendelkezésre álló szakcsoportvezető vagy oktató igénybevételével akkor, a részvizsgadíj 20%-át köteles megfizetni „eljárási díj” címen.  
A bizonyítványt a vizsga időpontjától számított 60 napon belül postázzuk. A Vizsgaközpont külön kérésre térítésmentesen betétlapot állít ki a 
nyelvvizsga-bizonyítványhoz, mely tartalmazza a részvizsgák eredményeit és a vizsgán mért készségekben elért eredményeket. Amennyiben Ön 
sikeres vizsga esetén szeretne ilyen betétlapot kapni a bizonyítványába, kérjük, jelezze felénk emailben a felülvizsgálati időszak végéig. Email 
címünk: nyelvvizsga_kozpont@uni-nke.hu 

8. Vizsgahalasztás: 
Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, írásban kérheti annak halasztását. A vizsga napján, valamint a 
megadott vizsgaidőpont után vizsgát halasztani nem lehet! Egy vizsgaidőszakon belül halasztás nem megengedett. Vizsgahalasztás csak egy 
alkalommal engedélyezhető. A vizsgahalasztás eljárási díja 3.000 Ft. A vizsgahalasztáshoz szükséges nyomtatványok letölthetők a honlapról. 

9. Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelem: 
A vizsgázó az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhet a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az 
eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Méltányossági kérelem nincs. 
A jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással benyújtott felülvizsgálati kérelem ingyenes. 
Amennyiben a vizsgázó a dolgozat harmadik tanár által történő újraértékelését kéri, a felülvizsgálati kérelem díjköteles. A felülvizsgálati díj a 
részvizsgadíj 20%. A felülvizsgálati kérelmet személyesen a Vizsgaközpontban, postán, e-mailben vagy faxon lehet benyújtani. A postán 
benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel párhuzamosan azonban minden esetben kötelező az e-mailben vagy faxon történő benyújtás is. A 

szükséges nyomtatványok és elérhetőségek megtalálhatók a Vizsgaközpont weboldalán (www.uni-nke.hu  Oktatás NyelvvizsgáztatásARMA 
katonai szaknyelvi nyelvvizsga) 
Amennyiben a felülvizsgálat során a vizsgázó eredménye módosul, és ennek alapján részére nyelvvizsga-bizonyítvány kiállítására kerül sor, a 
felülvizsgálati díjat a Vizsgaközpont köteles a vizsgázó részére 30 napon belül visszautalni. 

10. Vizsgaidőpontok 2018-ben:  

 

http://www.uni-nke.hu/
http://www.uni-nke.hu/
http://www.uni-nke.hu/

