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Jelentkezési lap telc nyelvvizsgára
a 2013.évi LXXVII. törvény alapján
Csak a hiánytalanul kiállított jelentkezési lapot és a határidőig beérkezettet tudjuk figyelembe venni!

A vizsga választott időpontja:........................................................... vizsga helye: Miskolc

A vizsga típusa és díja: Államilag elismert és nemzetközi,
telc English B1
telc English B2
telc English C1
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch C1

/angol alapfok/
/angol középfok/
/angol felsőfok/
/német alapfok/
/német középfok/
/német felsőfok/

Csak ÍRÁSBELIN veszek részt 

komplex
29.000 Ft 
32.500 Ft 
34.500 Ft 
29.000 Ft 
32.500 Ft 
34.500 Ft 
Csak SZÓBELIN

részvizsga
23.000 Ft 
25.000 Ft 
28.000 Ft 
23.000 Ft 
25.000 Ft 
28.000 Ft 
veszek részt 

2016. február 1-től a NYAK Akkreditációs Kézikönyve szerint kötelező a beszédkészségi
vizsgákon a hangfelvétel készítése.

Vizsga előtti értesítés, információ: www.jedlik-tit.hu honlapon olvasható!
A vizsgázó adatai:

NYOMTATOTT BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

Név:

……………………………………

születési név: ……………………………

Személyi ig.sz:

............................................................személyi ig. sz. lejárata:………………….

Szül. hely, idő:

................................................................;................év ................hó ..............nap

Anyja (leánykori) neve: ...............................................................................................................................
Lakcím (irányítószám):

 …………… ………….………………………………………………..…

Telefon, e-mail:

…...........................................................................................................................

NYILATKOZAT
Aláírásommal tudomásul veszem:
- a jelentkezés csak a befizetett vizsgadíjat igazoló bizonylat vagy annak másolatával együtt érvényes
- ha a vizsgán Ön hibámból nem tudok részt venni, a vizsgadíjat nem igényelhetem vissza
- hozzájárulok, hogy adataimat a TIT kezelje, a NYAK és TELC Gmbh. részére továbbítsák
- HOZZÁJÁRULOK, HOGY A BESZÉDKÉSZSÉGI VIZSGÁMON HANGFELVÉTEL KÉSZÜLJÖN! A
BELEEGYEZÉSEMET A KÉSŐBBIEKBEN NEM MÓDOSÍTHATOM.
- vizsga csalás esetén, a vizsgáról kizárásra kerülök
A vizsga részletes szabályait a www.telc.hu oldalon lehet megtekinteni.

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

...................................................
aláírás

A bizonyítványt a TIT helyiségben a vizsgázó személyesen veheti át, vagy két tanú és a
vizsgázó által aláírt meghatalmazás ellenében adható ki a meghatalmazott személynek. A
vizsgaeredményről www.telc.hu illetve a bizonyítvány átvételi lehetőségéről a www.jedlik-tit.hu honlapokon
tájékozódhat.

