
Kedves leendő vizsgázók! 

Iskolánkban, Vác, Géza király tér 8., lehetőség nyílt ismét nyelvvizsgáztatásra. 2016 januárjától tehető CORVINUS nyelvvizsga angol 

és német nyelvekből (alap-, közép- és felsőfok, általános és gazdasági szaknyelv). A vizsgával kapcsolatos információk elérhetőek az 

iskola honlapjáról is (www.igk.hu), rákattintva a „CORVINUS VÁCI NYELVVIZSGAHELY” képre vagy a keresőbe beírt „corvinus 

nyelvvizsga” szavak beírásával.   

Jelentkezés és vizsgadíjak befizetése online módon is lehetséges! 

Bármilyen, vizsgával kapcsolatos információkért keresse Fördősné Rozmán Edina vizsgatitkárt. 

E-mail: fordosedina@freemail.hu mobil: +36-70 331-5128 

 
2016. évi Általános nyelvi vizsganaptár 

vizsgaidőszak január 5 – 21. március 5 – 19. május 17 – június 3. augusztus 22 - szept. 2. november 5 – 18. 

nyelvek és szintek angol, német: 
B1, B2, C1 

angol, német: 
 B2 

angol, német: 
B1, B2, C1 

angol, német: 
 B2 

angol, német: 
B1, B2, C1 

írásbeli vizsga január 9. március 5. május 21. augusztus 27. november 5. 

auditív vizsga január 5, 6. március 5. május 18, 19. augusztus 24, 25. november 5. 

jelentkezési  ÉS 
befizetési határidő 

papíron: november 13. 
online: november 15. 

papíron: február 5. 
online: február 7. 

papíron: április 8. 
online: április 10. 

papíron és online: június 17. papíron: október 7. 
online: október 9. 

vizsgabeosztás közzététele várhatóan 2015. december 4. február 19. április 22. július 1. október 21. 

halasztási határidő 2015. december 16. február 26. május 4. augusztus 9. október 28. 

eredmények közzététele várhatóan január 28. március 24. június 16. szeptember 15. november 24. 

  

2016. évi Gazdasági Szaknyelvi vizsganaptár 

vizsgaidőszak január 5 - 21. május 17 – június 3. augusztus 22 - szept. 2. 

nyelvek és szintek angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol:                     B2, C1 

angol, arab, francia, német, olasz, 
orosz, spanyol, portugál: B1, B2, C1 

angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol:                 B2, C1 

írásbeli vizsga január 9. május 21. augusztus 27. 

auditív vizsga január 5, 6. május 18, 19. augusztus 24, 25. 

jelentkezési ÉS 
befizetési határidő 

papíron: 2015. november 13. 
online: 2015. november 15. 

papíron: április 8. 
online: április 10. 

papíron és online: június 17. 

vizsgabeosztás közzététele várhatóan 2015. december 4. április 22. július 1. 

halasztási határidő 2015. december 16. május 4. augusztus 9. 

eredmények közzététele várhatóan január 28. június 16. szeptember 15. 
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