
Jelentkezési lap ECL nyelvvizsgára 
 

 

Vizsganyelv: ………...……….................................                  Vizsgahely: ……………………………………..…….. 

Vizsgaszint (bekarikázandó):  A2 (belépő) / B1 (alap) / B2 (közép) / C1 (felső)   

Vizsgaidőpont:  …………..…… év ……….………… hónap  

Teljes vizsga                                 Írásbeli                             Szóbeli 

Szóbeli vizsgapartnert választ? igen          nem          Szóbeli vizsgapartnerem neve: ………..……..…………………… 

NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KÉRJÜK KITÖLTENI! A SZEMÉLYI AZONOSSÁGÁT 

IGAZOLÓ OKMÁNYÁVAL TELJESEN MEGEGYEZŐ ADATOKAT KELL FELTÜNTETNI! 

Vezetéknév: ……………………………………………Keresztnév: ……………………….…………………………….. 

Második keresztnév: ………………………………………… (ha hivatalos irataiban szerepel) 

Születéskori név: …………………………………………………………..................................(ha nem egyezik a jelenlegi nevével) 

Neme: férfi           nő                    Születési idő:                          év              hónap                nap  

Születési hely (város):  ………………………………………. 

Anyja leánykori neve: ……………………………………….. 

Eddigi legmagasabb végzettség: 8 általános / középfokú / felsőfokú 

Állampolgárság: ……………………………………………………. 

Levelezési cím:        

Ország: ………………………….  Irányítószám:                           Település:………………………................. 

Utca, házszám: ………………………………………………..  Telefon (kötelező): .............................................. 

E-mail cím: ………………………...……........................................................................................... (KÖTELEZŐ beírni!) 

Számlaigénye van?   igen           nem           Ha igen, megegyezik-e a jelentkező nevével, és címével? igen           nem            

Ha nem, a számlázási adatok: Név:………………………………………………………… Irányítószám: ………………………… 

Település:……………………………Utca, házszám: ………………………………………………Adószám: …………….……………… 

 

Kérjük, hogy az eredeti jelentkezési lapot a jelentkezési határidőig a vizsgahelyre leadni 

szíveskedjék. 

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 igazolom, hogy a jelentkezés integráns részét képező 

Vizsgaszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom, illetve 

hozzájárulok, hogy a  szabályzattal összhangban a szóbeli vizsgáról (az újraértékelhetőség 

érdekében) hangfelvétel készüljön. 

Vizsgaszabályzatunkat és az adatvédelmi tájékoztatót honlapunkon (www.ecl.hu) találja meg. 
TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY A SZÁMLAADATOK HIÁNYÁBAN SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁRA 

UTÓLAG NINCS MÓD. KÉRJÜK, HOGY CSEKKES BEFIZETÉS ESETÉN A BEFIZETÉS 

MEGTÖRTÉNTE UTÁN LEGKÉSŐBB 1 NAPON BELÜL SZÍVESKEDJEN LEADNI A JELENTKEZÉSI 

LAPOT A VIZSGAHELYEN, ELLENKEZŐ ESETBEN CSAK BEFIZETÉSI IGAZOLÁST ÁLL 

MÓDUNKBAN KIADNI, MELYEN A BEFIZETÉSKOR RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK FOGNAK 

SZEREPELNI. 
 

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

                                                                        Aláírás 

Kérjük, ide csatolja a 

befizetési csekk eredeti 

feladóvevényét 

(közlemény rovatban fel 

kell tüntetni a vizsgázói 

azonosítót, 

ha rendelkezésre áll), 

vagy az átutalás 

igazolását** (közlemény 

rovatban a vizsgázói 

azonosító és név 
feltüntetésével)! 

 
 

*A Vizsgázói oldalra honlapunkon, www.ecl.hu Vizsgázói bejelentkezés menüpontján léphet be vizsgaazonosító számával és 

jelszavával. Azonosító számát és jelszavát a jelentkezése regisztrációját követően e-mail-ben kapja meg. 

** Átutalás esetén az utalás tranzakciós oldalának nyomtatási verzióját, vagy a bankban kapott bizonylatot kell mellékelni. 
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