
 
M á r i a  V a l é r i a  N y e l v i s k o l a  K f t .   

tel/fax: 33/403-520, 70/618-5787   
Cím: 2500 Esztergom, Szent Tamás utca 11 

www.mariavaleria.hu 
 

 
 

Jelentkezési lap 
 

Vizsganyelv: ………...………............      Szint: A2 (kezdő) / B1 (alap) / B2 (közép) / C1 (felső)   

Vizsgaidőpont: ...................................      Vizsgaközpont: Mária Valéria Nyelviskola 

Teljes vizsga     (25.000.- Ft)               + 500.- Ft regisztrációs díj      

Írásbeli vizsga  (15.000.- Ft)               + 500.- Ft regisztrációs díj * 

Szóbeli vizsga   (15.000.- Ft)               + 500.- Ft regisztrációs díj * 

Szóbeli vizsgapartnert választ-e:   igen                nem 
Szóbeli vizsgapartnerem neve: …………..……………………………………………………………….. 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI!!! 

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

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

Második keresztnév: ...……….……..................... 

Születési idő:                           év              hó              nap  Születési hely (város):  ...…......................... 
Neme:  férfi          nő       Végzettség:……………………..   Jelenlegi munkakör: …………………….. 

Értesítési cím:  Ország: …………………………………….....… Irányítószám: ……………………… 

Helység: ………………………….....Utca, házszám: …………………………………………………… 

Telefon 1: ..…………….....……...........(KÖTELEZŐ beírni!) Telefon 2: .............................................. 

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

(Olvashatóan, nyomtatott betűvel kérünk egy valódi email címet, mert e-mailben kap értesítőt a vizsgáról) 
 

  
Vizsgabeosztásáról e-mailben értesítjük 10 nappal a vizsga előtt!  
Amennyiben nem kapja meg, kérjük feltétlenül jelezze ezt felénk! 

 
 

Hol hallott az ECL nyelvvizsgáról?    Felkészítő tanár(ok) neve: 

……………………………………………     …………………………………………… 
 

• A szóbeli nyelvvizsga időpontja lehet szombaton, vasárnap, illetve az ezt követő hétfőn. 
• *A regisztrációs díj tartalmazza: a regisztrációt, sikeres vizsga esetén értesítést és a bizonyítványok érkezéséről szóló 

emlékeztető megküldését e-mailben.  
• A szóbeli nyelvvizsgáról hangfelvétel készül. A nyelvvizsgára való jelentkezéssel hozzájárul a szóbeli hangfelvételhez.  
• A vizsgabeosztásáról 10 nappal a vizsga előtt értesítjük a vizsgázói bejelentkezés menüpontban, ugyanitt tekinthető 

meg a vizsgaeredménye is. 
• A vizsgázói bejelentkezés menüpontba a vizsgaazonosító számával és jelszavával léphet be melyeket jelentkezése 

regisztrációját követően e-mailben kap meg.  
• A sikeres vizsgázók e-mailben értesítést kapnak arról, hogy a bizonyítványokat mikortól vehetik át személyesen, vagy 

meghatalmazással  az esztergomi irodában (Esztergom, Szent Tamás utca 11). A bizonyítványokat csak külön kérésre 
postázzuk a vizsgázóknak, amit e-mailben kérünk jelezni (admin@mariavaleria.hu).  

• Tudomásul veszem, hogy elektronikus úton külön értesítést kapok vizsga eredményem megtekinthetőségéről.  
• A nyelviskola részére befizetett nyelvvizsga díjáról utalás esetén elektronikus számla kerül kiállításra. Az elektronikus 

számlát a jelentkezésen megadott e-mail címre fogja megkapni az utalás beérkezése után. Amennyiben Ön nem tud e-
elektronikus számlát befogadni kérem ezt e-mailben jelezze az admin@mariavaleria.hu email címre.  
 

A fentieket és az ECL vizsgaszabályzatban rögzített feltételeket maradéktalanul elfogadom, tudomásul veszem. 

Eredményes vizsgát kívánunk!  
A nyelviskola dolgozói. 
 
Kelt………………………………………                                  ………………………………. 
                                                                                                                                aláírás        

        

       

 

 

 

  


	Értesítési cím:  Ország: …………………………………….....… Irányítószám: ………………………
	Helység: ………………………….....Utca, házszám: ……………………………………………………

