Jelentkezési lap
(Kérjük, hogy a jelentkezési lapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki;
előtte olvassa el a túloldali tájékoztatót!
Kitöltés után írja alá a túloldali nyilatkozatot! A jelentkezési lap csak aláírva érvényes.)

Sorszám: ____________
Családi név: ______________________________

Utónév: ___________________________

Születési hely: ____________________________

Születési idő:

/

/

Anyja leánykori neve: ________________________________________________________________________
Levelezési cím:

Település: ______________________________________________

Utca, házszám: ______________________________________________________________________________
E-mail cím (ide kapja az értesítést, ha nem ad le borítékot): __________________________@______________________________________
Telefonszám: ______________________________________________________________

Átutalás:
Károli Gáspár Református
Egyetem
11705008-20436034

A vizsga
nyelve:

német:

angol:

olasz:

szintje:
B1 (alap):

B2 (közép):

C1 (felső):

írásbeli:

komplex:

Közlemény: LE02 50002 és a
befizető címe.

típusa:
szóbeli:

Egyedi kérelem: Itt kell feltüntetnie egyedi kérelmét, utólag erre nincs lehetősége. Az
esélyegyenlőség biztosításának érdekében a vizsgahely a vizsgához megfelelő körülményeket teremt.
Kérjük, hogy kérelméhez mellékelje a hivatalos szakvéleményt.
_________________________________________________________________________________

Mikor kíván vizsgázni? év:____________ hónap:_________________
Hol kíván vizsgázni?
Település: ________________________________________________________

Számlaigényét legalább három
nappal a befizetés/átutalás előtt
jelezze a theolingua@kre.hu
címen.
Kéjük, ide ragassza a befizetést
igazoló bizonylatot!

Intézmény neve: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
A Károli Református Egyetem aktív hallgatója: igen

nem

volt hallgató

A jelenlegi hallgatók 20%-os, a volt hallgatók 10%-os kedvezményt kapnak.


Igazolólap
Név: ____________________________________________

Születési idő:

A vizsga nyelve: __________________________________;

szintje: ____________________; típusa: ___________________

/

/

Igazuljuk, hogy a mai napon jelentkezési lapját a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylattal átvettük.

Kelt: _________________________________________________
__________________________________________
átvevő aláírása

Jelentkezési lap
NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a Jelentkezési lapon megadott adataim valósak, megegyeznek a személyi
igazolványomban szereplő adatokkal. Kijelentem továbbá, hogy a „A legfontosabb
tudnivalók”-ban és a Vizsgaszabályzatban foglaltakat elolvastam és tudomásul vettem.
Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen.
Hozzájárulok, hogy az itt közölt adataimat, vizsgateljesítményeimet valamint eredményeimet
a Vizsgaközpont nyilvántartás céljából a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz továbbítsa.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a beszédkészség részvizsgámról hangfelvétel készüljön. (bekarikázandó)
Ez a választás később nem módosítható.

igen

nem

Tudomásul veszem, hogy nem válasz esetén a beszédkészség részvizsgám nem értékelhető újra.
Tudomásul veszem azt is, hogy nem válasz esetén háromfős vizsgabizottság előtt kell vizsgáznom.

Kelt: _______________________________________________

_______________________________________________
jelentkező aláírása

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
Az egyes vizsgarészekre vonatkozó pontos beosztásról (nap, időpont, hely) e-mailen vagy postán (Jelentkezési lappal együtt leadott és saját
címmel ellátott, felbélyegzett borítékban) kap értesítést.
A vizsgán csak érvényes arcképes, aláírással ellátott igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, fényképes jogosítvány + lakcímkártya) lehet
részt venni. Az írásbeli vizsgán segédeszközként csak toll és egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. Nem megengedett eszköz
használata azonnali felfüggesztést von maga után.
Mind az írásbeli és a hallás utáni értés vizsgára, mind a szóbeli vizsgára a megadott időpont előtt 30 perccel meg kell jelenni.
A végleges eredmények a vizsga napját követő 30 napon belül tekinthetők meg a Vizsgaközpont honlapján: www.theolingua.hu. A beszédkészség
részvizsga eredményéről a vizsga napját követően a Vizsgahely faliújságján és a Theolingua honlapon tájékozódhat. A vizsgázókat a
vizsgaeredményekről e-mailen vagy postai úton értesíti a Vizsgaközpont a Jelentkezési lappal együtt leadott és saját címmel ellátott, felbélyegzett
borítékban. Telefonon nem áll módunkban felvilágosítást adni. A vizsgafeladatok megtekintését a vizsga eredményének közzététele után 15 napon
belül lehet kérni. Felülvizsgálati kérelmet ugyancsak a vizsgaeredmények közlésétől számított 15 napon belül lehet beadni (e-mailen vagy faxon,
és postán is fel kell adni).
A bizonyítványok legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó vizsgájától számított 60 napon belül személyesen vagy kézzel írt meghatalmazással vehetők
át, illetve külön írásbeli kérésre postázzuk őket a Vizsgaközpontban leadott és saját címmel ellátott, felbélyegzett tértivevényes (közepes méretű)
borítékban.
Vizsgát lemondani legkésőbb a vizsga időpontja előtti 10., halasztani legkésőbb a vizsga időpontja előtti 5. naptári napig lehet a halasztási vagy
lemondási űrlap kitöltésével. Vizsga lemondása esetén a vizsgadíj 50%-át térítjük vissza. Vizsgahalasztás esetén a következő vizsgaidőszakra újra
kell jelentkezni (vizsgadíj fizetése nélkül), a különeljárási díj befizetése ellenében, amit a halasztáskor fizet be.
Hiányosan kitöltött jelentkezési lapot nem tudunk elfogadni.

