Felhívjuk vizsgázóink szíves figyelmét, hogy a nyelvvizsgára való jelentkezéskor elfogadják a Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatát, valamint a
vizsgaidőszakot, így azt is, hogy a Központ jelöli meg ezen belül a vizsgák napjait.

A VIZSGANAPTÁR TELJES MEGTEKINTÉSÉHEZ KÉRJÜK TÖLTSE LE A DOKUMENTUMOT
2022. évi Általános nyelvi vizsganaptár
vizsgaidőszak
nyelvek és szintek

január 6–26.

március 19-április 8.

május 14 –június 3.

B1, B2, C1: angol
B2, C1: német

B1, B2
angol, német

(egynyelvű)

(egynyelvű)

írásbeli vizsga
január 8.
auditív vizsga
január 6.,7.
szóbeli vizsga
jelentkezési ÉS
online:
befizetési határidő
2021. november 18.
vizsgabeosztás közzététele várhatóan 2021. december 9.
jelentkezés visszavonása
2021. november 18.
halasztási határidő
2021. december 9.
eredmények közzététele várhatóan 2022. február 3.

B1, B2, C1
angol, német

augusztus 23. –
szeptember 9.
B2
angol, német

október 15. –
november 5.
B1, B2, C1
angol, német

(egy- és kétnyelvű)

(egynyelvű)

(egynyelvű)

március 19.
május 14.
augusztus 23.
március 19.
május 18., 19.
augusztus 24., 25.
az adott vizsgaidőszakon belül bármelyik munkanapon lehet
online:
online:
online:
február 18.
április 19.
június 13.
március 8.
május 5.
július 1.
február 18.
április 19.
június 13.
március 11.
május 10.
augusztus 10.
április 14.
június 9.
szeptember 15.

október 15.
október 15.
online:
szeptember 19.
október 6.
szeptember 19.
október 10.
november 10.

2022. évi Gazdasági Szaknyelvi vizsganaptár
vizsgaidőszak
nyelvek és szintek

írásbeli vizsga
auditív vizsga
szóbeli vizsga
jelentkezési ÉS
befizetési határidő
vizsgabeosztás közzététele várhatóan
jelentkezés visszavonása

január 6–26.
B2, C1
angol, francia, német, olasz, orosz,
spanyol

január 8.
január 6., 7.
online:
2021. november 18.
2021. december 9.
2021. november 18.

május 14 – június 3.
B1, B2, C1
angol, francia, német, olasz, orosz,
spanyol, portugál

augusztus 23. – szeptember 9.
B2
angol, francia, német, olasz, orosz,
spanyol
C1
angol, német
május 14.
augusztus 23.
május 18., 19.
augusztus 24., 25.
az adott vizsgaidőszakon belül bármelyik munkanapon lehet
online:
online:
április 19.
június 13.
május 5.
július 1.
április 19.
június 13.

halasztási határidő
eredmények közzététele várhatóan

2021. december 9.
2022. február 3.

május 10.
június 9.

augusztus 10.
szeptember 15.

2022. évi Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelvi vizsganaptár
január 6-26.
B2, C1
angol

vizsgaidőszak
nyelvek és szintek
írásbeli vizsga
auditív vizsga
szóbeli vizsga
jelentkezési ÉS
befizetési határidő
vizsgabeosztás közzététele várhatóan
jelentkezés visszavonása
halasztási határidő
eredmények közzététele várhatóan
A változtatás jogát fenntartjuk!

január 8.
január 6., 7.
online:
2021. november 18.
2021. december 9.
2021. november 18.
2021. december 9.
2022. február 3.

május 14 – június 3.
augusztus 23. – szeptember 9.
B1, B2, C1
B2, C1
angol, francia, német, olasz, orosz,
angol
spanyol
május 14.
augusztus 23.
május 18., 19.
augusztus 24., 25.
az adott vizsgaidőszakon belül bármelyik munkanapon lehet
online:
online:
április 19.
június 13.
május 5.
július 1.
április 19.
június 13.
május 10.
augusztus 10.
június 9.
szeptember 15.

