TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT
VIZSGADOLGOZAT FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM
Vizsgázó neve:
Születési hely, év, hónap, nap:
Vizsga időpontja:
Vizsga nyelve és szintje
Felülvizsgálati kérelem benyújtásának ideje:
(év, hónap, nap, óra)
Vizsgahely (jelentkezés helye)
Értesítési cím:
Telefonszám:

E-mail:

Felülvizsgálati kérelem indoka (a megfelelőt
húzza alá):

1. Számolási hiba
2. Tartalmi értékelés (újraértékeléssel)
3. Jogszabálysértés

Az elsőfokú felülvizsgálat esetében az újraértékelés díja 4000 Ft, amelyet a(z) OTP 1170800120522234-00000000 számlaszámra kell befizetni és a bizonylat másolatát csatolni a kérelemhez.
Tudnivalók a felülvizsgálati kérelem benyújtásához: (FIGYELMESEN OLVASSA EL!)
Aláírásával igazolja az alábbi feltételek elfogadását. Kérjük, szövegszerkesztővel vagy nyomtatott nagybetűvel
töltse ki. Az űrlaphoz csatolja a felülvizsgálat indoklását magyar nyelven (és amennyiben lehetséges a vizsga
nyelvén is), valamint az eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát. Az eredmény közlésétől
számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az
eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Méltányossági kérelmet a
vizsgaközpont vezetője nem tud elfogadni, mivel minden vizsgázót egyenlő elbírálásban kell részesítenünk.
A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaközponthoz (személyesen ügyfélszolgálati időben vagy postai úton a 1088
Budapest, Bródy Sándor u. 16., faxon a 06-1/3278912, e-mailben a felulvizsgalat@telc.hu címre kell benyújtani.
A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül
hozza meg döntését és erről a vizsgázót postai úton értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában
hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay
u. 10-14.) címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az
eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálatot írásban kell kérni.
A felülvizsgálathoz szükséges határidők minden vizsgaidőszak esetében a www.telc.hu honlapon találhatók. A
felülvizsgálat eljárási nyomtatványa, valamint díjtételei a www.telc.hu honlapon és a bejelentett vizsgahelyeken
hozzáférhetők.
…………………………, 2015. …………………..

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Telefon: 483-2543;

Fax: 327-8912;

____________________
kérelmező aláír ása

Postacím: 1431 Budapest Pf.; 176.
Web: www.telc.hu;

e-mail: telc@telc.hu

FINY: 00516-2008
N M H : E-000226/2014/ C001 (angol)
Nyelvvizsga akkrditációs határozata: AK-VI/1/2000 (angol)
N M H : E-000226/2014/C002 (német)
Nyelvvizsga akkrditációs határozata: AK-V/22/2003 (német)

