Vizsgára jelentkezés: a www.ecl.hu honlapon.
Papír alapú jelentkezéshez ezt a jelentkezési lapot használhatja. Kérjük, ügyeljen adatainak helyes felvitelére!

Jelentkezési lap * ECL nyelvvizsga
Kitöltés: NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN!

Nyelv: Angol / Német (bekarikázandó) Szint: B1 (alap)

/

B2 (közép)

/

C1 (felső)

(bekarikázandó)

Vizsgaközpont: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM (8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 30.)
Vizsga időpontja: ............................(év) ................................................................................ (hónap)
Teljes vizsga 

Írásbeli vizsga 

Szóbeli vizsgapartnert választ-e: igen

 nem 

Szóbeli vizsga 
Szóbeli vizsgapartnerem neve: …………………………………….

VIZSGÁZÓ ADATAI: (Nyomtatott nagybetűvel, OLVASHATÓAN kérjük kitölteni!)
Vezetéknév: …………………………………...…………………. Keresztnév: ....…………………………..……………….
Második keresztnév: (ha hivatalos irataiban szerepel) ……………………………………...
Születési idő:

Neme:

 férfi

 nő

 év  hó  nap. Születési hely (város): …………………………………................

Anyja leánykori neve: .…………………………………….…………………………
Eddigi legmagasabb végzettsége: 8 általános / középfokú / felsőfokú

Állampolgársága: …........…………...........

Levelezési cím:
Irányítószám: ……….… Helység: ………….......................................... Utca, házszám: ……………………………….……
Vezetékes telefonszám: ...…/……………......… Mobilszám: ....…/……….........…….... (az egyiket kötelező megadni!)
E-mail cím: .....................................................................@............................................ (kötelező olvashatóan megadni!)
Vizsgabeosztásáról Vizsgázói oldalán 10 nappal a vizsga előtt értesítjük a Vizsgaidőpontok és helyszínek menüpontban. Tudomásul veszem, hogy
elektronikus úton külön értesítést kapok vizsgaeredményem megtekinthetőségéről. A jelentkezési lap aláírásával/elküldésével egyidejűleg
igazolom, hogy a jelentkezés integráns részét képező Vizsgaszabályzatot megismertem és elfogadom, valamint az adatvédelmi tájékoztatót
megismertem, és az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárulok. Vizsgaszabályzatunkat és az adatvédelmi tájékoztatót honlapunkon (www.ecl.hu)
találja meg. Vizsgázói oldalára a www.ecl.hu honlap Vizsgázói bejelentkezés menüpontján léphet be vizsgaazonosító számával és jelszavával.
Azonosító számát és jelszavát a jelentkezése regisztrációját követően e-mail-ben kapja meg.

Kelt: ..................................................

.............................................................
(aláírás)

Ha a vizsgázó a ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM……. tanulója; Osztálya: …… Nyelvtanára: ……………………………..

Vizsgadíjfizetés: a jelentkezési határidőig két részletben banki utalással.
1. részlet:
Utalás összege komplex vizsga esetén: B1 - 17.500 Ft
B2 - 19.000 Ft
C1 - 19.500 Ft
Írásbeli vagy szóbeli részvizsga esetén: B1 - 11.000 Ft
B2 - 12.000 Ft
C1 - 12.500 Ft
Számlatulajdonos számlaszáma:
10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve:
Pécsi Tudományegyetem
Közlemény:
150057 + vizsgázó neve
PTE hallgatók kedvezményes díjai:
http://ecl.hu/vizsgadij/
2. részlet:
Utalás összege komplex vizsga esetén: B1 - 7.500 Ft B2 - 9.000 Ft C1 - 9.500 Ft
Írásbeli vagy szóbeli részvizsga esetén: B1 - 4.000 Ft B2 - 5.000 Ft C1 - 5.000 Ft
Számlatulajdonos számlaszáma:
11749008-20149334
Számlatulajdonos neve:
Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány
Közlemény:
vizsgázó neve
Az teljesített (nem várakozó státuszú) utalás tranzakciós oldalának nyomtatási verzióját vagy a bankban kapott bizonylatot
mindkét utalásról a jelentkezési határidőig a Zrínyi Miklós Gimnázium Titkárságán személyesen lehet leadni, vagy emailben az ecl-zmgzeg@freemail.hu címre elküldeni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a befizetett vizsgadíjról ÁFÁ-s számlát kérek, abban az esetben az utalás közleményében fel
kell tüntetnem a számlázási nevet és címet. (Ennek hiányában utólag ÁFÁ-s számlát az intézménynek nem áll módjában kiállítani!)
Bizonyítványa személyes átvételi időpontjáról e-mailben értesítjük. Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.

Telefon: 92/313-490

Internet: www.ecl.hu

www.zmgzeg.sulinet.hu

E-mail: ecl-zmgzeg@freemail.hu

