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___________________________________________________________________________________________________

JELENTKEZÉSI LAP Nyelvtanfolyamra/Nyelvvizsgafelkészítőre
Név:
Születéskori név:
Anyja neve:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő/hely:
Állampolgárság:
TAJ száma:
Adóazonosító jele:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:
Jelölje X-el!

Munkajogi státusz:

Általános iskola
8.
osztálynál
kevesebb
8
évfolyam
elvégzésével
tanúsított iskolai
végzettség
befejezett
10.
évfolyam
Alkalmazott
Nyugdíjas

szakiskola

speciális
szakiskola
szakmunkásképző
iskola

Vállalkozó, vállalkozásban
segítő családtag
Munkaképtelen (rokkant)

befejezett
szakközépiskolai 12
évfolyam
befejezett
gimnáziumi
12
évfolyam

gimnáziumi
érettségi

szakirányú
felsőfokú
végzettség

szakközépiskolai
érettségi

felsőoktatási intézményben
megszerzett oklevél, diploma

technikumi
végzettség

Álláskereső

Tanuló, fizetés nélküli gyakornok

Gyeden, gyesen,
gyeten lévő

Háztartásbeli

Egyéb inaktív

Nyelvtanfolyam kiválasztása: Jelölje X-el!
Angol nyelvtanfolyam
Teljesen kezdő:
Újrakezdő:
Alapfok: B1.1. modul 60 óra
csoportos képzés esetén a
A1.1. modul 65 óra
A2.1. modul 65 óra
B1.2. modul 60 óra
C211017-C2-es szintű
A1.2. modul 65 óra
A2.2. modul 65 óra
B1.3. modul 60 óra
Középfok:
Felsőfok:
képzési program szerint,
B2.1. modul 72 óra
C1.1. modul 90 óra
E-000272/2014/C003.:
B2.2.modul 72 óra
C1.2. modul 90 óra
B2.3. modul 72 óra
C1.3. modul 90 óra
B2.4. modul 72 óra
C1.4. modul 90 óra
B2.5. modul 72 óra
E-000272/2014/C003
Angol csoportos
Középfokú B2 OP/1, és felsőfokú C1 OP/1 a C211024-C2-es szintű képzési program
nyelvvizsga felkészítők:
alapján: DExam nyelvvizsgára
60 óra
ECL nyelvvizsgára
60 óra
Középfokú szaknyelvi B2.6. modul B2/OP 1 C1 3 1 088-C1-es szintű képzési program
alapján: BGE szaknyelvi nyelvvizsgára
60 óra
, E-000272/2014/C005
Felsőfokú szaknyelvi C1.6. modul C1/OP 1 C1 3 1 088-C1-es szintű képzési program
alapján: BGE szaknyelvi nyelvvizsgára
60 óra
, E-000272/2014/C005
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Angol csoportos üzleti
A1.1 modul 60 óra
B1.3 modul 60 óra
C1.1 modul 60 óra
nyelvtanfolyam C1 3 1 088 –
A1.2 modul 60 óra
B2.1 modul 60 óra
C1.2 modul 60 óra
C1-es program alapján,
A2.1 modul 60 óra
B2.2 modul 60 óra
C1.3 modul 60 óra
E-000272/2014/C005.:
A2.2 modul 60 óra
B2.3 modul 60 óra
C1.4 modul 60 óra
B1.1 modul 60 óra
B1.2 modul 60 óra

Angol nyelvtanfolyam
egyéni képzés esetén a
C211020-C2-es szintű
képzési program szerint,
E-000272/2014/C003.:

Német nyelvtanfolyam
csoportos képzés esetén a
C211092-C2-es szintű
képzési program szerint,
E-000272/2014/C004.:

Német csoportos
nyelvvizsga felkészítők:

Német csoportos üzleti
nyelvtanfolyam C2 3 1 110
– C2-es program alapján,
E-000272/2014/C006.:
Német nyelvtanfolyam
egyéni képzés esetén a
C211092-C2-es szintű
képzési program szerint,
E-000272/2014/C004.:

Teljesen kezdő:
A1.1. modul 30 óra
A1.2. modul 30 óra
Középfok:
B2.1. modul 30 óra
B2.2. modul 30 óra
B2.3. modul 30 óra
B2.4. modul 30 óra
B2.5. modul 30 óra
B2.6. modul 30 óra
B2.7. modul 30 óra
Teljesen kezdő:
A1.1. modul 60 óra
A1.2. modul 60 óra

B2.4 modul 60 óra
B2.5 modul 60 óra

C1.5 modul 60 óra

Újrakezdő:
A2.1. modul 30 óra
A2.2. modul 30 óra
Felsőfok:
C1.1. modul 30 óra
C1.2. modul 30 óra
C1.3. modul 30 óra
C1.4. modul 30 óra
C1.5. modul 30 óra
C1.6. modul 30 óra
Újrakezdő:
A2.1. modul 60 óra
A2.2. modul 60 óra

Alapfok: B1.1. modul 30 óra
B1.2. modul 30 óra
B1.3. modul 30 óra

Alapfok: B1.1. modul 60 óra
B1.2. modul 60 óra
B1.3. modul 60 óra

Középfok:
Felsőfok:
B2.1. modul 60 óra
C1.1. modul 60 óra
B2.2.modul 60 óra
C1.2. modul 60 óra
B2.3. modul 60 óra
C1.3. modul 60 óra
B2.4. modul 60 óra
C1.4. modul 60 óra
B2.5. modul 60 óra
C1.5. modul 60 óra
B2.6. modul 60 óra
C1.6. modul 60 óra
Középfokú B2.8/8., a C211022-C2-es szintű képzési program alapján,E-000272/2014/C004
ECL nyelvvizsgára 40 óra
Goethe nyelvvizsgára 40 óra
Felsőfokú C1.8/8., a C211022-C2-es szintű képzési program alapján,E-000272/2014/C004
ECL nyelvvizsgára 40 óra
Goethe nyelvvizsgára 40 óra
Középfokú szaknyelvi OP B2.1 C2 3 1 110-C2-es szintű képzési program alapján:
BGE nyelvvizsgára 60 óra
, E-000272/2014/C006
Felsőfokú szaknyelvi OP C1.1 C2 3 1 110-C2-es szintű képzési program alapján:
BGE nyelvvizsgára 60 óra
, E-000272/2014/C006
A1 / szaknyelv 1. 60 óra
B1 / szaknyelv 1. 60 óra
C1 / szaknyelv 1. 60 óra
A1 / szaknyelv 2. 60 óra
B1 / szaknyelv 2. 60 óra
C1 / szaknyelv 2. 60 óra
A2 / szaknyelv 1. 60 óra
B2 / szaknyelv 1. 60 óra
C2 / szaknyelv 1. 60 óra
A2 / szaknyelv 2. 60 óra
B2 / szaknyelv 2. 60 óra
C2 / szaknyelv 2. 60 óra
Teljesen kezdő:
Újrakezdő:
Alapfok: B1.1. modul 30 óra
A1.1. modul 30 óra
A2.1. modul 30 óra
B1.2. modul 30 óra
A1.2. modul 30 óra
A2.2. modul 30 óra
B1.3. modul 30 óra
Középfok:
B2.1. modul 30 óra
B2.2.modul 30 óra
B2.3. modul 30 óra

Felsőfok:
C1.1. modul 30 óra
C1.2. modul 30 óra
C1.3. modul 30 óra
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B2.4. modul 30 óra
B2.5. modul 30 óra
B2.6. modul 30 óra
Orosz nyelvtanfolyam/
nyelvvizsga felkészítő
csoportos képzés esetén a
C211029 program szerint,

E-000272/2014/C007.

Teljesen kezdő:
A1.2. modul 60 óra
A2.2. modul 60 óra

C1.4. modul 30 óra
C1.5. modul 30 óra
C1.6. modul 30 óra
Újrakezdő:
A2.1. modul 60 óra
A2.2. modul 60 óra

Középfok:
B2.1. modul 60 óra
B2.2.modul 60 óra
B2.3. modul 60 óra
B2.4. modul 60 óra
KER B2 OP/1. nyelvvizsga
írásbeli felkészítő modul 60 óra
KER B2 OP/2. nyelvvizsga
szóbeli felkészítő modul 60 óra
szóbeli felkészítő modul 60 óra

Alapfok: B1.1. modul 60 óra
B1.2. modul 60 óra
KER B1 OP nyelvvizsga
felkészítő modul 60 óra
Felsőfok:
C1.1. modul 60 óra
C1.2. modul 60 óra
C1.3. modul 60 óra
C1.4. modul 60 óra
KER C1 OP/1. nyelvvizsga
írásbeli felkészítő modul 60 óra
KER B2 OP/2. nyelvvizsga
szóbeli felkészítő modul 60 óra

Képzés választott helyszíne:

NYILATKOZAT

Fent nevezett jelentkező ezúton nyilatkozom róla, hogy a képzési intézmény általam megjelölt képzésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, az oktatásban való
részvétel feltételeit megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el, továbbá a képzési programba való bekacsolódás feltételeinek megfelelek, és
hozzájárulok ahhoz, hogy az intézmény személyes adataimat kezelje. Az intézmény minőségbiztosítási / irányítási rendszerének panaszkezelését megtekintettem, az
abban foglaltakat elfogadom. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy az órák látogatásának elmulasztása, illetve a képzésből való kimaradás nem jelent mentességet
a képzési díj megfizetése alól, és nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. A képzési díj visszatérítésre kerül, ha a képzés az intézmény
hibájából végleg meghiúsul, és a jelentkezésem azonos tartalmú oktatásra nem osztható be. Nyilatkozom arról is, hogy az intézmény a felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatásait számomra felajánlotta, melyek közül az

Előzetes tudásszint mérést

kérem

nem kérem
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Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
Az Ön által ebben a Jelentkezési lapban megadott adatokat az adatfeldolgozásban és adatkezelésben részt
vevők bizalmasan, az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseinek betartásával kezelik, használják fel. Megőrzésük időtartama: 3 év. Jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelmük az adatbiztonság követelményének
megfelelően biztosított.
Az adatkezelő az Intézményünk. Tájékoztatjuk, hogy adatai az intézmény Fenntartója - Humán- Pszicho
2002 Nonprofit Kft., az intézmény pénzügyi, oktatási, marketing ügyintézői, mint adatfeldolgozók részére
kerülnek a törvényi előírásnak megfelelően összegyűjtésre, tárolásra és továbbításra.
A részletes adatkezelési tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza, amelyet elérhet az intézmény
honlapján.
A fentiek ismeretében hozzájárulok a Jelentkezési lapon megadott adataimnak a Rendelet rendelkezéseinek
betartásával történő kezeléséhez.
Kelt: ………………………………20...... év ………………………...hó …………………….nap
………………………………………………..
jelentkező aláírása

……………………………………
törvényes képviselő aláírása (amennyiben
szükséges)
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához
Alulírott
Név:

....................................................................................................................................

Született:

....................................................................................................................................

Anyja neve:

....................................................................................................................................

Lakcím:

....................................................................................................................................

a nyilatkozaton és annak hátoldalán található jogi tájékoztató ismeretében önkéntesen, befolyásmentesen és
határozottan, cselekvőképességem teljes birtokában
*saját nevemben / *törvényes képviselőként
hozzájárulok
ahhoz, hogy
 *rólam,
és / vagy
 ..................................................................................................................... *…………………
……………………………………………………………….……….. nevű kiskorú
hozzátartozómról
képmás (foto vagy video) és/vagy hangfelvétel készüljön:
A köznevelési intézmény tevékenységeivel kapcsolatos eseményeken.
Hozzájárulásom alapján felhatalmazom:
Intézmény megnevezése: PANNON OKTATÁSI KÖZPONT GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM,
TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA- t
mint, jogosultat arra, hogy a felvételt különösen
 az intézmény hivatalos honlapján (www.pok.suli.hu),
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 a közösségi oldalainkon (facebook, youtube)
 illetve egyéb intézményi kiadványokban

tájékoztatási célból felhasználja és nyilvánosságra hozza.
A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a rólam és/vagy hozzátartozómról készített képmást (fotó és/vagy
videó) és/vagy hangfelvételt a nyilvánosságra hozatalt követően az internetes technológia természetéből
fakadóan más médiatartalom-szolgáltató is átveheti, másolhatja, saját médiaszolgáltató felületén
közreadhatja.
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy jelen nyilatkozat adatkezelésének jogalapja az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja,
valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének - (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –
szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Ezen hozzájárulásom a visszavonásáig érvényes.
Dátum:
.................................................
........................................................
nyilatkozattevő
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TÁJÉKOZTATÓ
Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből:
„2:8. § [A cselekvőképesség]
(1) Minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét e törvény vagy a bíróság gondnokság alá helyezést
elrendelő ítélete nem korlátozza.
(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.
(3) A cselekvőképességet korlátozó jognyilatkozat semmis.
2:10. § [A kiskorúság]
(1) Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik.
(2) Ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya, vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély
hiánya miatt érvénytelennek nyilvánítja, a házasságkötéssel szerzett nagykorúság megszűnik.
(3) A házasságkötéssel megszerzett nagykorúságot a házasság megszűnése nem érinti.
2:11. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú]
Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen.
2:12. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozata]
(1) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez - ha e törvény eltérően nem rendelkezik törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik,
maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről.
2:19. § [A cselekvőképesség részleges korlátozása]
(1) Cselekvőképességében részlegesen korlátozott az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá
helyezett.
(2) A bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez
szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan vagy időszakonként visszatérően
nagymértékben csökkent, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt.
(3) A cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell határoznia azokat a személyi, illetve
vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben a cselekvőképességet korlátozza.
(4) A cselekvőképesség részlegesen sem korlátozható, ha az érintett személy jogainak védelme a cselekvőképességet nem
érintő más módon biztosítható.
(5) A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes
jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta.”
2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”
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