
Jelentkező neve: ____________________________________________________

Születési dátuma: _________ . ________ . ________.  Születési helye:_______________________

Tankötelezettségét teljesíti: _____________ /____________tanév júniusában (információ a hátoldalon)

Értesítési címe: _________________________________________________________________

E-mail címe: ___________________________________________________________________

Telefonszáma: __________________________________________________________________

Munkahely/iskola: ______________________________________________________________

Mikor tudna tanfolyamra járni? ____________________________________________________ 

KÉPZÉS:

Angol:  Német:  Olasz:  Spanyol:  Eszperantó:  

         8–11 fős csoport         mindhárom jó         12–18 fős csoport    

           5–7 fős egyéni           1–2 fős egyéni           6–11 fős csoport    

           3–4 fős egyéni            mindkettő jó             

Képzés tervezett kezdési időpontja: _____________, várható befejezése: _____________

Képzés helyszíne BIG BEN NYELVISKOLA / egyéb esetben: _______________________

Jelentkezés esetén a tanfolyami díj első részét (5.000,– Ft)                             napon befizetem.  
A fennmaradó összeget a tanfolyam kezdetekor teljesítem.

Számlát az alábbi névre/címre kérek: _______________________________________________

n  Tankönyvet:         kérek   n  Munkafüzetet:         kérek  
 nem kérek    nem kérek     
Tandíj és előleg visszafizetésével csak abban az esetben tudunk élni, ha iskolánk hibájá ból tör ténik 
a tanfolyam elmaradása, illetve ha a szervezési időnk meghaladja az 1 hónapot.

Fentiek tudomásul vételével jelentkezni kívánok: __________________________________
                                                       Jelentkező aláírása
Dátum: _____________________________________
A jelentkezési  lapon  közölt  adatokat  az  érintett(ek)  írásbeli  hozzájárulása  nélkül  harmadik  fél  részére  a Big Ben Nyelvisko-
la nem adja ki! Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérnini, 
valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a következő címekre küldött levél alapján:
BIG BEN NYELVISKOLA / 4400 NYÍREGYHÁZA, Mártírok tere 9., I. emelet, bigben.nyelvstudio@t-online.hu

BIG BEN NyElvIskola kft. – fElNőttképzésI INtézméNy székhElyE: NyírEGyháza, mártIrok tErE 9. I. EmElEt
ENGEdéllyEl rENd. képző INtézméNy NyIlv.sz.: E-000762/2014 ENGEdélyEzEtt pr. NémEt NyElvI képzés: E-000762/2014/C001
(ENGEdély mEGszErzéséNEk IdEjE: 2014.10.01.) ENGEdélyEzEtt pr. aNGol NyElvI képzés: E-000762/2014/C002

A képző intézmény előzetes tudásszint felmérés szolgáltatását (a megfelelő aláhúzandó)
Amennyiben tanulta a választott nyelvet: / Igénybe kívánom venni 
Amennyiben nem tanulta a választott nyelvet: / Nem kívánom igénybe venni
Módja: írásban történik, max. 1,5 órás, várhatóan másnapra van meg az eredmény, 
csoportba sorolási ajánlatunk. Időpontja: ____________________________. Díja: ingyenes 

jElENtkEző NyIlatkozata
*  Az általam megadott  személyes adatainak kezeléséhez, nyilvántartásához  és jogszabályban előírt esetek-

ben a közléséhez hozzájárulok.
*  A képzésről, a bekapcsolódás feltételeiről, a képzés ütemtervéről, az előzetes tudásszint felmérésről tájé-

koztatást kaptam.
*  A Képző a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz va ló 

hozzáférést (megtekintésre) részemre szükség szerint biztosította (beiratkozó részen elhelyezett – ki füg-
gesz tett – bármikor kérhető)

*  A képzési tájékoztatót (honlapon lévőt is) és tanfolyami díj mértékét megismertem, elfogadtam.
*  A képzett a képzés részleteinek megismerésével a  képzés feltételeinek megfelel.
*  A képzésre jelentkező hozzájárul-e ahhoz, hogy a képző tájékoztatókat küldjön a megadott (email)  

cí mére:  IGEN / NEM  

Dátum: __________________________________ ______________________________________

                                     jelentkező/nagykorú képviselő aláírása

következő információk osap statisztikai lejelentési  kötelezettségünkhöz  szükségesek:

*Iskolai végzettség: _________________ **Munkaerő piaci státusza: _________________

  * Iskolai  
végzettség 

1. Általános iskola 8 osztálynál kevesebb • 2. 8 évfolyam elvégzése • 3. Befejezett 10 évfolyam
• 4. Szakiskola • 5.  Speciális szakiskola • 6.  Szakmunkásképző iskola • 7.  Befejezett szakközép 
iskolai 12 évfolyam • 8. Befejezett gimnáziumi 12 évfolyam • 9. Szakközépiskolai érettségi
• 10. Gimnáziumi  érettségi • 11. Technikumi végzettség • 12.  Felsőoktatásban szerzett 
oklevél, diploma 

Iskolai végzettsége: ____________________   szakmai végzettsége: ____________________

** munkaerőpiaci 
státusza

1. Alkalmazott • 2. Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag • 3. Munkanélküli • 4. Tanuló, 
fizetés nélküli gyakornok • 5. Nyugdíjas • 6. Munkaképtelen (rokkant) • 7. Gyeden, gyesen, 
gyeden van • 8. Háztartásbeli • 9. Egyéb inaktív

TÁJÉKOZTATÁS a tankötelezettségről: amennyiben nem teljesítette a tankötelezettséget: 
szülő neve/telefonszáma: ___________________________________________________ 
1993. évi LXXIX. Trv. – A közoktatásról:

6§ (3) A tankötelezettség  annak  a  tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló 18. életévét betölti. 
 (6)  16. életévének betöltése  után  kérelmére megszűnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy ál-

la  mi  lag elismert szakképesítést szerzett, illetve házasságkötés révén nagykorúvá vált, vagy  gyer mekének eltartásá-
ról  gondoskodik. A kérelmet a tanuló és – a nagykorúvá vált tanuló kivételével – a szülő közösen nyújthatja be. A 
ké relmet az iskola igazgatója írásban tudomásul veszi.

129§ (1)  Annak a gyermeknek, aki tanulmányit az általános iskola első évfolyamán az 1997/98. tanévben,  il letve  azt meg-
elő  ző en kezdte meg, tankötelezettsége annak a  tanévnek a végéig tart, amelyben a 16. élet évét be tölti.

 

BIG BEN NyElvIskola kft. – fElNőttképzésI INtézméNy székhElyE: NyírEGyháza, mártIrok tErE 9. I. EmElEt
ENGEdéllyEl rENd. képző INtézméNy NyIlv.sz.: E-000762/2014 ENGEdélyEzEtt pr. NémEt NyElvI képzés: E-000762/2014/C001
(ENGEdély mEGszErzéséNEk IdEjE: 2014.10.01.) ENGEdélyEzEtt pr. aNGol NyElvI képzés: E-000762/2014/C002

JELENTKEZÉSI LAP
Személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról sz. 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint


