
EF International Language Campus

www.ef.com/campuses

Részvételi díj (euróban)
Tartalmazza az oktatást, a szállást és az 
ellátást. Tanfolyamkezdés bármely hétfőn.

Hét Alap Általános Intenzív Vizsga
2  1 390  1 490  1 590
3  2 085  2 235  2 385
4  2 780  2 980  3 180
6  4 170  4 470  4 770
8  5 560  5 960  6 360  6 440
12  8 080  8 640  9 240  9 320
16  11 320  12 120  12 200
20  14 000  15 000  15 080
+1*   670   720   720
*8 hét után minden további hét
Nyári felár/hét (jún.15 - aug.30)   55
EF Szakmai Gyakorlat (8 hét)  6 580
Hosszú távú programok
EF Nyelvi év (9 hónap) 18 490
EF Nyelvi szemeszter (6 hónap) 14 990
Intenzív/vizsga-előkészítő felár hetente 55
EF Többnyelvű év (6 hetes modul) 3 390

Kezdési időpontok

Hetente (Lásd 66. oldal)

Tanulj
Tanfolyamtípusok

 - EF Intenzív: 32 tanóra/hét
 - EF Általános: 26 tanóra/hét
 - EF Alap: 20 tanóra/hét
 - EF Vizsga-előkészítő (JLPT levels  
N2-N5): 32 tanóra/hét

 - EF Szakmai Gyakorlat
 - EF Nyelvi Év Külföldön

A részvételi díj tartalmazza

 - Hetente 20, 26 vagy 32 tanóra japán 
oktatást (40 perces órák)

 - Elhelyezést vendéglátó családnál kétá-
gyas szobában

 - Hétfőtől péntekig félpanzióval,  
hétvégén teljes ellátással

 - Digitális tananyagok
 - Szintfelmérő és időközi tesztet
 - EF Bizonyítványt
 - A jelentkezéstől hozzáférést  
az EF Campus Connect oldalhoz

 -  Ingyen WiFi az EF iskolában
 - Üdvözlő- és záróbuli, iskolán belüli pro-
gramok, városnézés

Éld át
EF elhelyezés családnál (az ár tartalmazza)

 - Kétágyas szoba egy gondosan 
kiválasztott vendéglátó családnál. 
Hétköznap félpanzió, hétvégén teljes 
ellátás.

EF Kollégium

 - Tama Plaza: Kétágyas szoba 50€/héttől. 
Egyágyas szoba 130€/héttől. Közös 
fürdőszoba. Önellátó.

Fedezd fel
Kiegészítő ajánlataink

 - Repülőjegy ügyintézése
 - Transzferszolgáltatás 125€-tól
 - Teljes körű utas- és betegbiztosítás
 - Kétágyas szoba 50€/héttől  
vagy egyágyas szoba  
130€/héttől az EF Kollégiumban

 - Szabadidős programok, sport  
és kirándulások kedvező áron

 - Szervezett kirándulások Kyotoba  
és Szöulba

Tokió

Általános utazási feltételek
Kik jelentkezhetnek? 
A programokat 16 éven felüli diákoknak és 
felnőtteknek kínáljuk. Az EF Nyelvtanulás 
Külföldön Felnőtteknek program 1 és 52 hét 
közötti rugalmas hosszúságú tanfolyamokat 
kínál. Hosszútávú „EF Nyelvi Év”, valamint „EF 
Többnyelvű Év” és „EF Egyetemi Előkészítő” 
programjaink legalább 20 hetesek. Eltérő 
rendelkezések hiányában ugyanezen Általános 
Utazási Feltételek vonatkoznak az EF Nyelvtan-
ulás Külföldön, Nyelvi Év Külföldön, Többnyelvű 
Év és Egyetemi Előkészítő programjainkra is.

Jelentkezés menete
Diák/szülő a katalógusban található jelentkezési 
lap kitöltésével, illetve online, vagy telefonon 
keresztül jelentkezhet. A szervező a jelent-
kezést a visszaigazolással és az első számla 
megküldésével igazolja vissza. A foglalás a 
Jelentkezési lap EF általi kézhezvételekor, az 
első részlet megfizetésével válik véglegessé, 
kiskorú diák esetében a szülők vagy törvényes 
képviselő hozzájárulását követően. Jelent-
kezéskor esedékes a nem visszatéríthető 
beiratkozási díj (€135 rövid távú és €195 hosszú 
távú programok esetén) és az útlemondási 
védelem (€85 rövid távú és €195 hosszú távú 
programok esetén). 
A részvételi díj tartalmazza:
• A választott típusú tanfolyamot (a teljes 
óraszám a tanfolyam típusának függvényében 
változik)
• Közös szállást vendéglátó családnál félpanziós 
ellátással (reggeli és vacsora hétfőtől péntekig 
és teljes ellátás hétvégén) vagy kollégiumban
• WiFi hozzáférést az EF International Language 
Campuson
• Digitális tananyagot
• Szintfelmérő teszteket
• EF Bizonyítványt
• Hozzáférést az EF Campus Connect rendszer-
hez a beiratkozás pillanatától 
• Online hozzáférés a tanfolyam után legfeljebb 
6 hónapig (a tanfolyam típusától függően)
A részvételi díj két részből áll: a Tandíj (40%) 
az oktatásért és Diák Szolgáltatások Díja (60%) 
az egyéb elemekért, a családos elhelyezést 
beleértve. Hosszú távú programok esetében a 
Tandíj minimum 20 hét hosszúságú tanfolyamra 
vonatkozik. A Nyelvi Év heti részvételi díja az 
első 12 héten 20 százalékkal magasabb, mint a 
további heteké.
Az árban benne lévő szolgáltatások helyszínen-
ként és tanfolyamtípusonként különbözhetnek. 
További információkat az egyes helyszínek 
leírásánál talál. 

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Nem visszatéríthető beiratkozási díj
• Útlemondási védelem
• EF tananyagok
• Repülőjegy, helyi közlekedés és repülőtéri 
transzfer
• Internet/WiFi a családnál és egyes kollégi-
umokban nem minden esetben elérhető
• Külső vizsgadíjak (pl. TOEFL, Cambridge 
English stb.)
• Fakultatív szabadidős programok
• Hitelkártyadíjak
• Futárköltségek

Fizetési ütemezés
Az „EF Nyelvtanulás Külföldön” tanfolyamokra 
való jelentkezés esetén a visszaigazolás 
kiállításától számított 7 napon belül fizetendő 
a nem visszatéríthető beiratkozási díj és útle-
mondási védelem díja, továbbá ezzel egyidőben 
a részvételi díj 40%-a. A teljes díj fennmaradó 
része a visszaigazolásban rögzített határidőben, 
ennek hiányában az utazás megkezdését mege-
lőző 45. napig fizetendő. A repülőjegy kifizetése 
a légitársaság fizetési feltételei szerint történik.
Az „EF Nyelvi Év Külföldön” tanfolyamokra való 
jelentkezés esetén a teljes részvételi díj két 
részletben fizetendő. Az első részlet összege 
€2000, mely a visszaigazolás kiállításától 
számított 7 napon belül fizetendő az útlemondá-
si védelem díjával és a nem visszatéríthető 
beiratkozási díjjal együtt. A 2. részlet a teljes 
fennmaradó összeg, amely az elutazás előtt 
45 nappal fizetendő. A repülőjegy kifizetése a 
légitársaság fizetési feltételei szerint esedékes.
Amennyiben az utas bármely fizetési határidőt 
elmulasztja, úgy az EF jogosult a szerződéstől 
elállni, az utas pedig köteles az EF részére 
kötbért fizetni. A kötbér mértéke megegyezik 
az utas elállása esetén fizetendő bánatpénz 
összegével a tanfolyam típusától függően. A 
kötbéren felül az utas köteles megfizetni az 
egyéb kötelező terheket (pl. transzfer, a repülő-
jegy vételára és a repülőjegyhez kapcsolódó, 
meg nem térülő költségek, szálloda stb.), az 
egyszeri beiratkozási díjat, valamint az esetleges 
útlemondási védelem díját. Az elutazás előtti 30. 
napon belüli jelentkezés esetén €100 sürgősségi 
díjat számítunk fel és a teljes részvételi díj a 
jelentkezéskor esedékes.
Az esetleg adott kedvezmények érvényüket 
vesztik a foglalás módosítása vagy fizetési 
késedelem esetén.

Ingyenes utazási ajánlat
Az EF Nyelvtanulás Külföldön Felnőtteknek 8 
hetesnél hosszabb intenzív- és vizsgakurzusok 
esetén €500, 12 hetes, vagy annál hosszabb 
intenzív- és vizsgakurzusok esetén €1000 
összeghatárig, az EF Nyelvi Év Külföldön progra-
mon legalább 9 hónapos intenzív tanfolyamra az 
EF repülőjegy-hozzájárulást biztosít az utasnak. 
A hozzájárulás más kedvezményekkel nem von-
ható össze és csak az EF által foglalt utazásokra 
használható fel. A biztosított hozzájárulás 
összegét az EF jogosult kiszámlázni az utasnak, 
aki köteles azt az EF-nek visszatéríteni, amen-
nyiben a diák a tanfolyam típusát vagy hosszát 
módosítja. A hozzájárulás összege reptéri 
illetékre és üzemanyagfelárra nem vonatkozik. 
Ezt az ajánlatot az EF bármikor további értesítés 
nélkül visszavonhatja.

Utazási biztosítás
A diákoknak rendelkezniük kell az utazás és 
kint tartózkodás időtartamára szóló érvényes 
betegség- és balesetbiztosítással. Az EF a 
svéd ERIKA Insurance Ltd. biztosítótársaságnál 
(a továbbiakban: „ERIKA”) diákjai javára 
csoportos betegség-, baleset-, poggyász- és 
felelősségbiztosítást kötött, melynek fedezetéről 
és feltételeiről részletes információ a www.
erikainsurance.com oldalon található. A 
kötvények tulajdonosa az EF Education First Ltd. 

és az EF International Language Schools Ltd. 
Az Ön kényelme és biztonsága érdekében az 
utazásszervező kezdeményezi az Ön felvételét 
a biztosítottak körébe és a visszaigazolás tartal-
mazza a biztosítási fedezetet, mely szolgáltatás 
felára az „EF Nyelvtanulás Külföldön” program 
esetében európai helyszíneken 55 EUR/fő az 
első két hétre, minden további hét után 20 EUR/
fő; az összes többi helyszín esetében 85 EUR/fő 
az első két hétre, minden további hét 40 EUR/fő. 
Az „EF Nyelvi Év Külföldön” tanfolyam esetében 
a szolgáltatások felára az alábbiak szerint alakul: 

Év Tanév Szemeszter 
Európa €750 €550 €400  
Ausztrália €1,050 €800 €600 
USA €1,450 €1,150 €850
A világ többi 
országa

€1,350     €1,050         €800

Amennyiben a diák már rendelkezik biztosítással 
és lemond erről a fedezetről, saját biztosításának 
kötvényét és leírását angol nyelven az EF 
rendelkezésére kell bocsátania. A biztosítás 
törlésére legkésőbb a tanfolyam előtti 4. 
hétig van mód. A diákoknak Ausztráliában 
rendelkezniük kell az ausztrál hatóságok által 
kötelezően előírt ausztrál biztosítással (Overseas 
Health Cover). Az EF a diákoknak a BUPA Private 
Insurance biztosítás megkötésében tud segíteni. 
18 éven (Vancouver esetében 19 éven) aluli 
diákok szüleinek elutazás előtt alá kell írniuk egy 
Medical Release Waiver-t.

Útlemondási védelem
Az útlemondási védelem vissza nem téríthető 
egyszeri díja jelentkezéskor kerül felszámításra. 
Ez a védelem a diák vagy valamely közvetlen 
családtagja megbetegedését fedezi. Visszaigé-
nylés után 10 napon belül eredeti orvosi iga-
zolást kell bemutatni. Az útlemondási védelem 
szerződéses különszolgáltatás, melynek felára 
„EF Nyelvtanulás Külföldön Felnőtteknek és 
16 éven felüli diákoknak/Junior” tanfolyamok 
esetében 85 EUR, az „EF Nyelvi Év Külföldön” 
tanfolyam esetében pedig 195 EUR. 
Az útlemondási védelem csak az alap részvételi 
díjra vonatkozik, a kiegészítő részvételi díjat és 
egyéb kötelező terheket (pl. az egyszeri beirat-
kozási díj, a repülőjegy vételára és a repülőj-
egyhez kapcsolódó, meg nem térülő költségek, 
szálloda stb.), az utas az útlemondási védelem 
megrendelése esetén is köteles megfizetni.

Szállás
A szállás általában a tanfolyam kezdete előtti 
vasárnap délutántól a tanfolyam utolsó napja 
utáni szombat délig áll a diák rendelkezésére, 
kivéve, ha erről a diák a visszaigazolásban eltérő 
tájékoztatást kap. A lefoglalt szállás meghossz-
abbítására előzetes egyeztetés függvényében 
van lehetőség.

Oktatás rendje és részvétel
Az órákat az EF International Language Cam-
pusokon világszerte hétfő és szombat közötti 
5 napon reggel 8 és este 8 közötti blokkokban 
tartják. Az EF nyelvórái 40 percesek és gyakran 
2x40 perces blokkban tartják. Amennyiben a 

diák tanórákon való jelenléte nem éri el a 80%-
ot, úgy részére a tanfolyam elvégzését igazoló 
bizonyítvány vagy diploma nem állítható ki. Az 
amerikai programokon 90% részvétel szükséges 
a vízum érvényességének megtartásához és a 
bizonyítvány kiállításához.
Iskolai szünetek és ünnepnapok
Hivatalos ünnep- és munkaszüneti napokon az 
oktatás szünetel, és az akkor meg nem tartott 
órák bepótlására nincs lehetőség. A lefoglalt 
szállás az ünnepnapokon is rendelkezésre áll. A 
különböző EF International Language Campusok 
szünetei eltérőek, melyekről bővebb információt 
szívesen adunk elindulás előtt.

Nyelvi szintek
Elindulás előtt a diákoknak nyelvi szintfelmérő 
tesztet kell elvégezni az EF Campus Connect 
webszolgáltatás keretein belül. Diákjainkat 
a szintfelmérő eredménye alapján osztjuk 
csoportokba. Amennyiben az egy csoportba jutó 
diákok száma nem éri el az 5 főt, az EF fenntartja 
a jogot, hogy különböző szinteket vonjon össze 
egy osztályba.

Tananyag
Az EF tananyagok ára az alábbiak szerint alakul. 
„EF Nyelvtanulás Külföldön” tanfolyamok 
esetében:
Angol nyelvű tananyagok ára az utazás 
hosszának függvényében:
1-6 hét: €45; 7-12 hét: €85; 13-18 hét: €135
Minden további 6 hetes intervallum: €35-tól.
Vizsga előkészítő kiegészítés: €30; Üzleti angol 
tankönyv kiegészítés: €20
Nem angol nyelvű tananyagok ára az utazás 
hosszának függvényében:
1-9 hét: €75; 10-18 hét: €145; 19-27 hét: €195
Minden további 9 hetes intervallum: €65-tól.
„EF Nyelvi Év Külföldön” általános és intenzív 
tanfolyamok esetében a tananyagok ára a 
következőképpen alakul:

Szemeszter 
(6 hónap)

Tanév
(9 hónap)

Év
(11 hónap) 

Angol nyelv 170 EUR         230 EUR    255 EUR
Egyéb nyelv 190 EUR         255 EUR   285 EUR
Vizsga 
előkészítő 

340 EUR        390 EUR   455 EUR

Nyelvi 
Program

185 EUR         255 EUR    

A tananyagokat a diák a helyszínen kapja 
kézhez. A tananyagok ára az általános 
tananyagok ellenértékét foglalja magában, az 
esetlegesen választható tantárgyak speciális 
tananyagainak (pl. üzlet, jog, média stb. 
területére vonatkozó tananyagok) árát a fenti 
összegek nem tartalmazzák.
Kérjük, hogy EF Egyetemi Előkészítő Év és 
Pre-Masters/Pre-MBA programjaink esetén 
árakért lépjen velünk kapcsolatba.

EF Campus Connect webszolgáltatás és online 
tanórák
Valamennyi diák automatikusan kap egy online 
fiókot az EF Campus Connect felülethez, 
melyben a diák személyes adatai, mint pl. a diák 
neve, e-mail címe, neme és születési ideje lesz 
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tárolva. A diákok fotókat tölthetnek fel, videókat 
és linkeket oszthatnak meg, csatlakozhatnak 
eseményekhez, kommenteket készíthetnek és 
küldhetnek másoknak üzeneteket, miután be-
jelentkeztek a webszolgáltatás használatára. Bár-
mely EF Campus Connect-en történő levelezés, 
fénykép- vagy egyéb médiaközlés magánjel-
legűnek tekintendő, az EF nem vállal felelősséget 
az ilyen levelezésért vagy médiaközlésért. Kiskorú 
gyermek szülője/gondviselője a jelentkezéssel 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy gyermekük az EF 
Campus Connect webszolgáltatást használja.  
Valamennyi EF Általános és Intenzív angol 
nyelvtanfolyam díja magában foglalja az online 
tanfolyamhoz való hozzáférést a jelentkezéstől 
kezdve a tanfolyam végéig; EF általános tanfol-
yam után 3, intenzív tanfolyam után pedig még 
6 hónapig. Nem angol nyelvű tanfolyamokon a 
tanfolyam ideje alatt biztosított a hozzáférés az 
online tananyagokhoz. Az EF Dubaj, Moszkva, 
Tokió, Shanghaj és Szöul helyszínein az online 
leckék helyett tanár által vezetett tanórák kerül-
nek megszervezésre.  

Választható tantárgyak
A prospektusban szereplő választható tárgyak 
tényleges kínálata egyes iskolákban eltérő 
lehet, azok a kereslet és kínálat függvényében 
változhatnak.

EF Oktatási Garancia
Amennyiben a diák az EF Oktatási Garancia 
alapján meghosszabbítja tanfolyamát, az oktatás 
teljes költségét az EF viseli. Minden egyéb költség 
(pl. elhelyezés, ellátás, utazás, vízum stb.) a 
diákot terheli. Amennyiben a vízumjogszabályok 
nem teszik lehetővé, hogy garanciánk alapján 
meghosszabbítsa tanfolyamát, a tanulást online 
angol nyelviskolánkban (www.EnglishLive.
com) folytathatja tanári vezetéssel rendelkező 
osztályokban.
 
Transzfer szolgáltatás
Az opcionális megérkezéskori transzferszolgál-
tatás díjait az egyes helyszínek oldalain találja. A 
díj tartalmazza az adminisztráció, kommunikáció, 
fogadás és szállítás költségeit. A szolgáltatás 
vasárnap helyi idő szerint reggel 7 és este 9 óra 
között érkező járatokhoz vehető igénybe (eltérő 
időpontokban külön díj ellenében). Amennyiben 
egyszerre több diákot vesznek fel a repülőtéren, 
előfordulhat várakozási idő indulás előtt. Az EF 
elállhat a szolgáltatástól, amennyiben kevesebb, 
mint három diák foglalt ugyanabban az időben, 
ugyanarra a helyre. Ilyen esetben a diákot 
legalább három nappal az érkezés előtt tájékoz-
tatjuk, és a transzfer díját visszatérítjük. Az EF 
nem vállal felelősséget esetleges késedelmekért, 
melyeket rajta kívülálló közlekedési körülmények 
okoznak.

Változások az utazás megkezdése előtt és után
Amennyiben a foglalás módosítását (pl. tanfol-
yam helyszínének, időpontjának vagy a szállás 
típusának módosítása) az utas kezdeményezi, 
akkor a módosításért a módosítás miatt felmerült 
tényleges költségeken felül módosítási díjat kell 
fizetnie, melynek összege módosításonként 100 
EUR/fő. 

A módosítások díja az iskolába történő érkezést 
követően €100. Az a diák, aki alacsonyabb szintű 
kurzusra kíván átiratkozni (például intenzívről 
általánosra), vagy olcsóbb helyszínt választ, nem 
részesül az árkülönbségből eredő visszatérítés-
ben. Amennyiben úgy érzi, hogy tanfolyama vagy 
az EF által nyújtott szolgáltatások nem felelnek 
meg a szerződésnek, kérjük haladéktalanul 
tájékoztassa az EF képviseletét, ahol tanfolyamát 
lefoglalta.

Programok dátumai
Az EF International Language Campusok kezdési 
időpontjait a 66. oldalon találja. Az EF szállás a 
tanfolyam kezdete előtti vasárnaptól a tanfolyam 
vége utáni szombatig biztosított.
Az „EF Nyelvi Év Külföldön” tanfolyam pontos 
hossza a kezdési időponttól függően eltérő. A 
diák további információkat az EF irodájában 
szerezhet.
A Többnyelvű Év programok visszalépési 
határideje az a nap, amikor a programnak az 
50%-a letelt (60% Kaliforniában, USA). 

Elállás a tanfolyam kezdete előtt
A diák az elutazás előtt díjfizetés ellenében 
elállhat az utazástól. Az elállást írásban kell az 
EF irodával, az EF helyi képviselőjével vagy az 
EF iskolaigazgatójával közölni. A beiratkozási 
díj, az Útlemondási Védelem és a futárköltség 
nem visszatéríthető. Amennyiben elkerülhete-
tlen és rendkívüli körülmények a célhelyszínen 
vagy közelében jelentősen befolyásolják az EF 
teljesítését vagy a szállítást a helyszínre, a beirat-
kozási díj visszatéríthető lehet.
Késői lemondást a tanfolyam előtti pénteken 
közép-európai idő szerint 17:00 óráig kell 
megtenni ahhoz, hogy a transzfer díját vissza 
tudjuk téríteni.  
Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, köteles 
bánatpénzt fizetni a kedvezménnyel nem 
csökkentett részvételi díj százalékában kifejezett 
átalány formájában. A bánatpénz mértéke az 
utazás kezdete előtti 35. napig 10%, 34-15. napig 
50%, 14. naptól kezdődően az utazás kezdetének 
napjáig, illetve „no show” esetén 100%. Az utazás 
megkezdése előtt történő elállás esetében a 
beiratkozási díjat, az útlemondási végelem díját, 
az EF-nek nem áll módjában visszatéríteni. 
Az USA-ba utazó diákokra eltérő elállási feltételek 
vonatkoznak, az alábbiak szerint:
Ha a diák legalább 45 nappal a tanfolyam kezdete 
előtt áll el, a tanfolyam díja visszatérítésre kerül. 
A beiratkozási díj, az útlemondási védelem díja, 
az előleg és a futárdíjak nem visszatéríthetőek. 
Amennyiben a diák vízumát elutasítják, az előleg 
visszatérítésre kerül. Az EF legfeljebb 500 USD 
összeget nem térít vissza.
Ha a diák 45 vagy kevesebb nappal a tanfolyam 
kezdete előtt áll el, az EF 500 USD-t visszatart 
az elhelyezési adminisztráció költségeinek 
fedezésére. Ezen felül az EF nem téríti vissza a 
beiratkozási díjat, az útlemondási védelem díját, 
az előleget és a futárdíjat, de legfeljebb 500 

USD-t. Amennyiben a diák vízumát elutasítják, az 
előleg visszatérítésre kerül.
Azon a diákok esetében, akik az EF-en keresztül 
szerzett I-20 vízummal lépnek az Egyesült Állam-
okba, és ezt követően elállnak a tanfolyamtól.
12 hétnél rövidebb programok esetén az EF 
visszatart legfeljebb 4 hét tandíját, és legfeljebb 
500 dollárt a diák szolgáltatások díjából, hogy 
fedezze a nem visszatéríthető adminisztrációs 
költséget az elhelyezéssel kapcsolatban. Az 
EF visszatartja továbbá beiratkozási díjat, az 
útlemondási védelem díját és a futárdíjat, de 
legfeljebb 500 USD-t.
12 hetes, vagy annál hosszabb programok 
esetén az EF visszatart legfeljebb 6 hét tandíját, 
és legfeljebb 500 dollárt a diák szolgáltatások 
díjából, hogy fedezze a nem visszatéríthető 
adminisztrációs költséget az elhelyezéssel kapc-
solatban. Az EF visszatartja továbbá beiratkozási 
díjat, az útlemondási védelem díját és a futárdíjat, 
de legfeljebb 500 USD-t.

Megszakítás az utazás megkezdése után
Amennyiben a diák megérkezés után meg kívánja 
szakítani tanfolyamát, úgy értesítenie kell az 
iskola igazgatóját és aláírni a változásbejelentő 
nyomtatványt. Az esetleges visszatérítése-
ket az az EF iroda bonyolítja, ahol a díjakat 
eredetileg befizették. Az USA-ban automatikusan 
megszakad annak a diáknak a tanfolyama, aki 
30 egymást követő napon nem vesz részt az 
oktatásban.

Minden úticélra, kivéve az Egyesült Államokra:
Minden megszakítást írásban kell jelezni. Az 
EF nem köteles visszafizetésre, ha a tanfolyam 
megszakításának oka az EF magatartási vagy 
részvételi szabályzatának, vagy jogszabályok diák 
általi megsértése.

Rövid távú kurzusokra:
Amennyiben a diák az EF Language Campus-ra 
való érkezése után megszakítja tanfolyamát, ezt 
négy héttel előre kell közölni. Ebben az esetben a 
Részvételi díj 4 hetes felmondási idő eltelte utáni 
része teljes összegben visszatéríthető.

Hosszú távú kurzusokra:
A 4 hetes felmondási idő utáni Tandíj teljes 
összegben, valamint a Diák Szolgáltatások Dí-
jának 50%-a visszatéríthető. Minden megkezdett 
hét teljesnek számít. Amennyiben az utas a 
visszalépési határidő után áll el az úttól, úgy az EF 
díjat nem térít vissza. A visszalépési határidőket a 
Tanfolyamok Dátumai tartalmazzák.

Az Egyesült Államokra:
Amennyiben az utas az első 4 hétben szakítja 
meg az utazást, az EF nem téríti vissza az első 
4 hét részvétei díját (4 hetesnél rövidebb tan-
folyam esetén a teljes részvétei díját megtartja). 
Ezen felül az EF megtart legfeljebb 500 USD 
(Kaliforniában 250 USD) összegben vissza nem 
téríthető díjakat, mint pl. a beiratkozási díjat, 
útlemondási védelmet és futárdíjat.
Amennyiben az utas az első 4 hét után, de 
a tanfolyam fele (a teljes lefoglalt időtartam 
50%-a, Kaliforniában 60%-a) előtt szakítja meg 
az utazást, úgy az EF időarányosan tartja vissza 
a részvétei díját, ezen felül legfeljebb 500 USD 
összegben (Kaliforniában 250 USD összegben) 
beiratkozási díjat, útlemondási védelem díját és 
futárdíjat. Az időarányos visszatérítéseket heti 
alapon számoljuk. Minden megkezdett hét teljes 
hétnek számít, amennyiben a diák legalább egy 
napon jelen volt. 
Amennyiben az utas a tanfolyam fele (a teljes 
lefoglalt időtartam 50%-a’ Kaliforniában 60%-a) 
után szakítja meg az utazást, az EF minden díjat 
megtart.
A nem-tandíj költségek, mint például tananyagok, 
buszbérletek, transzferek nem visszatéríthetőek.
Kaliforniában az első héten történő lemondás 
esetén a teljes tandíj visszatérítésre kerül. A 
visszatérítés az utolsó naptól számított 45 (Kali-
forniában 30) napban esedékes.
Az „EF Nyelvi Év Külföldön” tanfolyamok eseté-
ben az egyes iskoláknál megadott díj két részből 
áll: 40% képzési költség, 60% szállás- és sze-
rvezési költség. A tanfolyam költsége minimum 
20 hetes tanfolyamhosszra van kalkulálva. Amen-
nyiben a tanfolyam ennél rövidebb időtartamra 
kerül módosításra, a diáknak a tanfolyamdíjból 
kalkulált 20% felárat kell fizetnie. Megszakítás es-
etében az előző pont rendelkezései megfelelően 
alkalmazandók, azzal, hogy a 4 hetes felmondási 
idő utáni oktatási díjat és a szállás- és szervezési 
díjak 50 %-át térítjük vissza és a megszakítási 
határidőkön túli felmondásra (és így visszatérítés-
re) nincs lehetőség (ld. Visszaigazolás).

Változások az utazás megkezdése előtt
Az EF fenntartja a program- vagy annak feltéte-
leinek megváltoztatásának jogát. Amennyiben 
ez bekövetkezik, az EF tájékoztatja a szükséges 
változásról a diákot, és annak a részvételi díjra 
gyakorolt hatásáról. 
Az erről szóló tájékoztatás utáni 7 napon belül a 
diák/utas a) elfogadhatja a javasolt változtatást 
b) amennyiben az EF kínált ugyanolyan vagy 
hasonló helyettesítő programot elfogadhatja azt 
c) lemondhatja utazását lemondási díj fizetése 
nélkül. Amennyiben a diák 7 napon belül nem jelzi 
módosítási vagy lemondási szándékát, a javasolt 
változás/ok/at elfogadottnak tekintjük.

Diákok magatartási szabályai
A diákok beleegyeznek, hogy a tanfolyam ideje 
alatt betartják a rájuk vonatkozó szabályokat és 
más irányelveket. A nem megfelelő magatartás 
nem kizárólagosan magában foglalja, a követ-
kezőket: az oktatás menetének tartós zavarása, 
a szállás vagy iskola házirendjének megszegése, 
különösen, de nem kizárólag, ha az oktatáson 
ismétlődően, indokolatlanul nem vesz részt, illetve 
jogellenes vagy zavaró tevékenység folytatása, 
saját vagy más tulajdonának megrongálja, vagy 
az EF szabályzatának megszegése. A magatartási 
szabályokat megszegő diákok a tanfolyamról 
kizárhatók, és az utazás megszakításából 
származó többletköltségek és az egyéb jogköv-
etkezmények (pl. vízum visszavonása) a diákot 
terhelik és az igénybe nem vett szolgáltatások 
visszatérítésére az Amerikai Egyesült Államokon 

kívül nincs lehetőség.
Útlevél és vízum
A diák az utazás és a tanfolyam során köteles 
a hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, 
egészségügyi és egyéb) jogszabályokat betartani. 
A vízumügyintézés minden esetben a diák 
feladata. 
Helyszín és tanfolyam specifikus feltételek
Egyes országokba, így különösen Ausztráliába, 
Új-Zélandra, Szingapúrba, Kanadába és az 
Amerikai Egyesült Államokba, valamint Junior 
tanfolyamra utazó diákokra külön rendeletek, 
illetve eltérő feltételek, jelentkezési, módosítási és 
lemondási szabályok vonatkozhatnak, melyekről 
a foglalás visszaigazolásában tájékoztatjuk 
részletesen.

Ausztrália, Új-Zéland és Szingapúr speciális 
rendelkezései
Ausztráliában, az ESOS törvénynek megfelelően, 
a tanfolyam díjakat a nemzeti TPS rendszer fede-
zi, melyről további információkat a www.tps.gov.
au oldalon találhat. Ausztrália fogyasztóvédelmi 
törvényei szintén védik Önt.
Új-Zélandon az Oktatási Törvény 253(1) 
bekezdése szerint a diákok tandíjai fedezettek ab-
ban az esetben, ha az EF International Language 
Campus nem nyújtja tovább azt a tanfolyamot, 
melyre beiratkozott.
Szingapúrban a diákok befizetéseit az iskola által 
adoptált Fee Protection Scheme (FPS) biztosítja.

Árak érvényessége
Ezen katalógusban feltüntetett árak a 2019.10.10. 
napi euroárfolyamon alapulnak. Az EF fenntartja a 
jogot az elutazás előtti 20. napig, hogy megemel-
je a tanfolyam árát, amennyiben az euro legalább 
3%-kal gyengül a célország pénzneméhez képest 
a fenti dátum és az elutazást megelőző 20. nap 
között. A diáknak joga van árcsökkentést kérni az 
ellenkező esetben ugyanezekkel a feltételekkel. 
Ezen változások a következő árakra vannak hatás-
sal: tanfolyam díja, szállás, transzfer, szabadon 
választható programok.  Az alábbiakban egy 
példa egy ilyen árváltozásra:

Vissza-
igazolt díj

Árfolyam-
változás

Kalkuláció Új
részvéte-
li díj

1000 EUR 
(0.83 
EUR/USD 
árfolyamon)

Árfolyam 
változás 
0.83 EUR-
ról 0.88 
EUR-ra 
(1 USD), 
különbség: 
0.05 EUR

Árfolyam 
felár 
1000/0.83
x0.88

1060 EUR

A katalógusban feltüntetett árak az új prospektus 
megjelenéséig, vagy 2020. Szeptember 30-ig 
érvényesek.

Adatvédelem
A diákok személyes adatait, mint például a jelent-
kezéskor megadott személyes információkat, az 
EF kezeli, feldolgozza és felhasználja a foglalások 
kezelésére, a lefoglalt szolgáltatásokról való 
gondoskodás és biztosítási ügyintézés céljából, 
ügyfélszolgálati tevékenységre, és egyéb, az 
utazással kapcsolatos célokból.
Az EF megoszthatja az információkat a vállalati 
partnereivel, ügynökeivel, kárügyintézőivel, 
valamint egyéb üzlettársaival az Edurópai 
Gazdasági Térségen (illetve Svájcon) belül és 
kívül. Az EF megfelelő biztonsági intézkedése-
ket alkalmaz az Európai Gazdasági Térségen 
(illetve Svájcon) kívüli adatkezelések esetében, 
mint például az Európai Bizottság által használt 
általános adatvédelmi kikötések használata. Az EF 
és partnerei felhasználhatják a tanulóról birtokolt 
információkat harmadik féltől szerzett adatokkal 
együtt marketingcélokra, illetve a tanulónak 
testreszabott ajánlatok küldésére.
A diáknak joga van bármikor megvonni hozzá-
járulását a marketing célú használattól a prospek-
tuson és az EF honlapján felsorolt címeken.
Az EF csak addig őrzi meg a diákok adatait, 
ameddig azok a begyűjtés eredeti céljából még 
szükségesek, vagy ameddig a törvényi előírások, 
illetve a jó piaci gyakorlat engedi, kivéve, ha jogi 
okokból ez tovább szükséges. Az EF marketing 
célokból addig tartja meg a diákok adatait, amíg 
vissza nem vonják hozzájárulásukat.
Amennyiben a diák a róla az EF által tárolt 
információkról, vagy az általános adatvédelmi 
kikötésekről másolatot szeretne, illetve, ha adatot 
kíván módosítani, vagy törölni, vagy ha meg 
szeretné vonni az adatfeldolgozási jogot, valamint 
bármely módon kifogásolja az adatfeldolgozást, 
vagy élni szeretne az adathordozhatósági jogával, 
lépjen kapcsolatba a szervezővel (adatkezelő) 
a Selnaustrasse 30, 8001 Zürich, Svájc; vagy 
online a www.ef.com címen. Amennyiben a 
diák panasszal szeretne élni, azt a felügyeleti 
hatóságon a saját országában teheti meg. A www.
ef.co.hu/legal/privacy-policy/ címen található 
Adatvédemi Szabályzatból megtudhatja hogyan 
kezeli és használja az EF az Ön személyes adatait 
és tájékozódhat az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogairól.

Fotók és filmfelvételek
A diák illetve gondviselője hozzájárul ahhoz, hogy 
az EF szabadon és ellentételezés nélkül, az EF 
programjainak népszerűsítésére használja azokat 
a fotó, film és hanganyagokat, melyeket
• a tanfolyam során készítettek és melyeken 
szerepel a diák/utas
• a diák/utas készített a tanfolyam során és 
feltöltött az EF honlapjaira vagy alkalmazásaiba
• a diák/utas feltölt közösségi oldalakra/hálóza-
tokba, és amelyeket bármelyik az EF által használt 
hashtaggel jelöltek.

Hibás teljesítés
A diák a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely 
kifogását köteles haladéktalanul az EF felé 
írásban jelezni. A megalapozott kifogásokat az 
EF a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 
időn belül igyekszik orvosolni. A helyszínen 
esetlegesen csak részben orvosolt hiányosságra 
tekintettel fennálló panaszt a diák köteles azonnal 
írásban bejelenteni az EF-nek. 

Utazás repülővel
A diák utazására nézve a diák kifejezetten elismer 
és magára nézve elfogadja a légitársaság utazási 
feltételeit is kondícióit. Az EF nem felelős semmi-
lyen változásból eredő utazási késedelemért és 
az abból eredő többletköltségekért, mint pl. az 
utazás vagy a tanfolyam módosításának díja. 
Az EF fenntartja a jogot, hogy az általa foglalt 
repülőjegyekkel kapcsolatos üzemanyagár, adó 
és illetékemelkedésből eredő többletköltséget 
tovább hárítsa az utasra.

Felelősség és az utazás meghiúsulása
Az EF-t nem terheli jogi- vagy más felelősség 
bármilyen áru vagy szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatban bekövetkezett veszteség, kár, 
kényelmetlenség, késedelmes teljesítés, vagy nem 
teljesítés miatt olyan okokból, amelyre az EF-nek 
nincs ráhatása, különösen, de nem kizárólag: vis 
maior; tűzeset; természeti katasztrófa; kormány-
zati intézkedés; beszállítók vagy alvállalkozók 
mulasztása; munkaügyi viták vagy zavargások; 
bűncselekmények, terrorizmus vagy bármilyen 
terrorista tevékenység általi veszélyeztetés; köze-
gészségügyi vészhelyzet; minden harmadik fél 
általi gondatlan vagy szándékos cselekmény vagy 
mulasztás; vagy bármely más az EF érdekkörén 
kívüli ok esetén. Ezek a feltételek nem befolyásol-
ják a Diák/szülő magyar fogyasztóvédelmi 
jogszabályokban meghatározott jogait.

Helyesírási hibák és elírások
Az EF fenntartja magának a jogot a gépelési hibák 
helyesbítésére, és nem kötik nyilvánvaló elírások.

Szervező
Az Európai Unión belüli tanfolyamokat az EF 
International Language Schools Ltd (CHE-
108.485.630, Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich, 
Svájc), az Európai Unión kívüli tanfolyamokat 
pedig az EF Education First Ltd. (CHE-
485.488.913, Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich, 
Svájc) szervezi és értékesíti, Magyarországon 
pedig a Live The Language Kft (1012 Budapest, 
Pálya u. 9., Tel: 327-8050, MKEH engedély 
száma: U-001740) közvetíti. A szervező 
fizetésképtelenségére vonatkozó vagyoni 
biztosítékot a Credit Suisse nyújta. Az Erika 
biztosítási kötvények birtokosa az EF Education 
First Ltd., illetve az EF International Language 
Schools Ltd. 

Jogviták rendezése
A jelen utazási feltételek alapján megkötött 
szerződésre a magyar jogszabályok irányadók. A 
szerződéssel kapcsolatban bármely jogvita vagy 
igény felmerülése esetén magyarországi bíróság 
rendelkezik joghatósággal.

Tanfolyamok indulása
Intenzív, általános és vizsga kurzus itt:
London, Cambridge, Brighton, Manchester, 
Eastbourne, Boston, Chicago, Santa Barbara, 
Seattle, Honolulu, Toronto, St. Julian’s, München, 
Párizs, Barcelona, Playa Tamarindo, Róma, 
Auckland, Sydney, Perth, Szingapúr, Los Angeles, 
Vancouver Island, Lisszabon: 
2019: Szeptember 9, 23; Október 7, 21; November 
4, 18; December 2, 16, 30
2020: Január 13, 27; Február 10, 24; Március 9, 
23; Április 6, 20; Május 4, 18; Június 1B, 15B, 29B; 
Július 6*B, 13B, 20*B, 27B; Augusztus 3*B, 10B, 24; 
Szeptember 7, 21; Október 5, 19; November 2, 16, 
30; December 14, 28
*Kivéve Sydney, Auckland és Perth
BAlap kurzusok indulása, kivéve Perth, Sydney és 
Auckland

Intenzív, általános és vizsgakurzusok indulása 
Perth.ben, Sydney-ben és Aucklandben:
2019: December 30
2020: Január 6, 13, 20, 27; Február 3, 10, 17, 24; 
Március 2, 9, 16, 23
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New York, 
Miami Beach, San Diego, San Francisco, 
Vancouver, Fokváros, Brisbane, Madrid, Malaga, 
Berlin, Nizza, Sanghaj, Tokió, Seoul, Dubai, 
Moszkva§§:
2019: Szeptember 2, 16, 30; Október 14, 28; 
November 11, 25; December 9, 23
2020: Január 6, 20; Február 3, 17; Március 2, 16, 
30; Április 13, 27; Május 11, 25B; Június 8B, 22B, 
29*B; Július 6B, 13*B, 20B, 27*B; Augusztus 3B, 10*B, 
17B, 31; Szeptember 14, 28; Október 12, 26; 
November 9, 23; December 7, 21
*Kivéve Brisbane és Fokváros
BAlap (Basic) kurzusok indulása, kivéve Dublin, 
Fokváros és Brisbane
§Az első kurzus indulása 2020 január 6. 

Intenzív, általános és vizsgakurzusok indulása 
Fokvárosban és Brisbane-ben: 
2019: December 30
2020: Január 6, 13, 20, 27; Február 3, 10, 17, 24; 
Március 2, 9, 16, 23

Cambridge Clare College:  
2020: Június 29, Július 6, 13, 20, 27; Augusztus 
3, 10
Saint-Raphaël: 
2020: Június 29; Július 6, 13, 20, 27; Augusztus 
20
Nyelvi Év:
2019: Szeptember 16
2020: Január 6, Április 20, Június 15*, 
Szeptember 14

*Kezdési dátumok egyes iskolákban. Részletekért 
lépj kapcsolatba az EF Irodával. 
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Olvasható, NYOMTATOTT betűkkel töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot és küldd el nekünk 

elérhetőségeink bármelyikére.

Személyes adatok

 Férfi   Nő

Vezetéknév (ahogy az útlevélben szerepel) .........................................................................................................

Keresztnév (ahogy az útlevélben szerepel) ..........................................................................................................

Pontos postacím .......................................................................................................................................................

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

Születési dátum (év / hónap / nap) .......................................................................................................................

Születési ország ........................................................................................................................................................

Állampolgárság .........................................................................................................................................................

Szülő neve .................................................................................................................................................................

Diák telefonszám ...................................................................................................................................................... 

Szülő telefonszám ....................................................................................................................................................

Diák e-mail cím (kötelező) ......................................................................................................................................

Szülő e-mail cím .......................................................................................................................................................

Számlázás – ha más névre / címre / cégre kéred, itt pontosítsd ..................................................................... 

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

Foglalkozás (ha diák, akkor is jelöld) .....................................................................................................................

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

Iskola / munkahely neve és címe ...........................................................................................................................

Ha diák, akkor nyelvtanár neve ..............................................................................................................................

Dohányzol? ....................................................................................................................................  Igen    Nem

Van valamilyen betegséged / ételérzékenységed / allergiád? .............................................  Igen    Nem 

Ha igen, kérlek pontosítsd: ..................................................................................................................................... 

Hol hallottál az EF-ről?: ...........................................................................................................................................

Tanfolyamod részletei

Kezdési időpont (év / hónap / nap) ....................................................................................................................... 

Hetek száma ..............................................................................................................................................................

Vizsga-előkészítő tanfolyamra jelentkezel? ......................................................................................................... 

Melyikre* ...................................................................................................................................................................

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

*Pontosítsd: TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS stb.

Milyen szintű a nyelvtudásod? ..............................................................   Kezdő   Középhaladó   Haladó

Kiegészítő szolgáltatásaink

Kiutazás megszervezése (repülőjegy) .......................................................................................................  Igen

Transzferszolgáltatás ...................................................................................   Megérkezéskori   Oda-vissza

Utasbiztosítás
Kötelező biztosítással rendelkezni, így az Erika csoportos utasbiztosítás minden diák
számára biztosított. Ha ezt a fedezetet le kívánja mondani, kérjük küldje el nekünk
alternatív biztosítási kötvényét angol nyelven. A biztosítás lemondására legkésőbb a tanfolyam előtti 
4. hétig van lehetőség.  
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EF Intenzív
EF Általános
EF Alap
EF Üzleti angol
Cambridge English vizsga-előkészítő
BULATS vizsgaközpont
IELTS vizsga-előkészítő
TOEFL vizsga-előkészítő
TOEIC vizsga-előkészítő
GMAT vizsga-előkészítő
Egyéb nyelvből vizsga-előkészítő
EF Szakmai Gyakorlat/Önkéntes Program
EF Nyelvi Év
EF Szakmai Nyelvi Program
EF Karrier Plusz
EF junior / junior intenzív

Személyes adatok

Én, és szülőm/gondviselőm a jelentkezési lap aláírásával megerősítem, hogy én 
(mi) olvastam és megértettem az EF adatvédelmi irányelveiben meghatározott 
információkat az EF adatkezeléséről, amelyek a www.ef.co.hu/legal/privacy-policy/ 
oldalon érhetőek el.

Általános feltételek és orvosi vészhelyzet

Ezen beiratkozási űrlap aláírásával engedélyezem az EF számára, hogy orvosi 
vészhelyzet esetén megfelelő intézkedéseket tegyen. Elolvastam, megértettem és 
elfogadtam a jelen katalógus  65. és 66.  oldalain ismertetett feltételeket. (Ha a diák 
a 18. életévét még nem töltötte be, akkor a szülő / törvényes képviselő aláírásával 
beleegyezik továbbá, hogy a diák az összes EF programon részt vegyen, beleértve az 
iskolákban kínált tevékenységeket is).
Jelentkező aláírása ....................................................................................................................
Dátum ..........................................................................................................................................
Szülő/gondviselő neve .............................................................................................................
Szülő/gondviselő aláírása ........................................................................................................
Dátum ..........................................................................................................................................
(ha a jelentkező 18. életévét még nem töltötte be)

Ide küldheted a jelentkezési lapot: 
Live The Language Kft. 
1012 Budapest, Pálya u. 9., 2. emelet 
Tel.: (1) 327-8050       E-mail: ef.budapest@ef.com
Ismersz valakit, aki külföldi nyelvtanfolyamok iránt érdeklődik? Szívesen utaznál 
valakivel együtt? Töltsd ki az alábbi mezőket, és ingyenes prospektust küldünk 
ismerősödnek.

Vezetéknév ....................................................... Keresztnév .....................................................
Postacím .....................................................................................................................................
Telefonszám .............................................................................................................................. . 
E-mail cím .................................................................................................................................. .
Az Európai Unión belüli tanfolyamokat az EF International Language Schools Ltd (CHE-108.485.630, 
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich, Svájc), az Európai Unión kívüli tanfolyamokat pedig az EF 
Education First Ltd. (CHE-485.488.913, Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich, Svájc) szervezi és 
értékesíti, Magyarországon pedig a Live The Language Kft (1012 Budapest, Pálya u. 9., Tel: 327-8050, 
MKEH engedély száma: U-001740) közvetíti. A szervező fizetésképtelenségére vonatkozó vagyoni 
biztosítékot a Credit Suisse nyújta. Az Erika biztosítási kötvények birtokosa az EF Education First Ltd., 
illetve az EF International Language Schools Ltd. 

Jelentkezési lap

Szálláslehetőségek

EF Vendéglátó család: egyágyas szoba
EF Vendéglátó család: kétágyas szoba

EF Kampusz: egyágyas szoba

EF Kampusz: Két-/három-/négyágyas
EF Kollégium: Egyágyas
EF Kollégium: Két-/három-/négyágyas
EF Apartman
EF Hotel 

Jelöld X-el a tanfolyamtípust 
és a választott szállást.  


