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*: kötelező mezők / mandatory fields 
1: amennyiben cég a költségviselő, kérjük, az összes céges adatok mezőt kitölteni / if company-funded, please fill in the company data section 
Before signing this Enrolment Form, students are reminded to ensure that they have clearly understood all the terms of their enrolment with Business Training Associates Kft., in 
particular clauses concerning refunds, deferments, waivers, course transfers and visa applications (when applicable), as specified in the General Terms and Conditions 
(https://bta.co.hu/kapcsolat/)  

 
 
 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP / BOOKING FORM 
 

SZEMÉLYES ADATOK / PERSONAL DATA CÉGES ADATOK / COMPANY DATA 

Vezetéknév / Surname*: Cég neve / Company name: 

Keresztnév / First name*: Adószám / Tax number: 

Levelezési cím / Mailing address: Számlázási cím / Billing address: 

Email*: Kapcsolattartó neve / Contact person: 

Telefon / Phone number: Kapcsolattartó email címe / Contact’s email: 

Mobil* / Mobile phone number: Kapcsolattartó telefonszáma / Contact’ phone: 

Születési dátum (év/hónap/nap) / Date of birth (year/month/day): 

 

 

Megrendelés száma (igény szerint) / PO nr (if required): 

 

 

ACCA/CIMA szám (ha már van)/ACCA/CIMA ID (if already registered): Egyéb  /Other: 

 
 
Költségviselő/Funded by (please underline) :   magánszemély/self-funded or  cég/company-funded1 

 
 

TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE/ 

NAME OF COURSE 

TANFOLYAM IDŐPONTJA/ 

DATE OF COURSE 

KÉPZÉSI FORMA  

(tantermi, blended, online)/ 

METHOD OF TRAINING 

(F2F, BLENDED, ONLINE) 

TANFOLYAMI DÍJ/ 

TUITION FEE 

    

    

 
 

JELENTKEZÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK / TERMS AND CONDITIONS FOR APPLICATION AND CANCELLATION/TERMINATION 

MAGYAR ENGLISH 
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, és elküldésével 
vállalja a tanfolyam díjának kifizetését. Az aláírt jelentkezési lap beérkezése 
után számlát küldünk ki. A képzésen való részvétel feltétele a tanfolyam 
díjának a képzés kezdetéig történő kiegyenlítése. 

Completing and returning the Booking Form constitutes an order and the 
Applicant accepts responsibility for the payment of the tuition fee.  Upon 
receipt of the signed Booking Form Business Training Associates Kft. sends 
the invoice.  Payment of the tuition fee by the start of the training is the 
precondition of participating on the training.   
 

A részvétel lemondására, elhalasztására, valamint a díjvisszatérítésre a 
Business Training Associates Kft. Általános Szerződési Feltételei 
(https://bta.co.hu/kapcsolat/) vonatkoznak.   
 

Terms and conditions for the cancellation or termination of the contract, 
deferrals and refunds are regulated in Business Training Associate Kft.’s 
General Sales Terms, to be found at: (https://bta.co.hu/kapcsolat/).   

Amennyiben Ön mégsem tud részt venni rendezvényünkön, részvételi 
jogosultságát előzetes írásbeli értesítésünk mellett másra átruházhatja. 

Should you not be able to attend our training, you may transfer your 
participation right by notifying Business Training Associate Kft. in writing in 
advance. 
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MAGYAR ENGLISH 
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési 
lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzésben való részvételre, a 
képzési díj fizetésére és esetleges visszatérítésére vonatkozó feltételeket a 
magam részére kötelezőnek ismerem el. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, 
hogy a Business Training Associates Kft. az adatvédelmi törvény (az 1995. 
évi CXIX. tv.) értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, 
azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag abból a célból, hogy a jövőben 
is tájékoztathasson a cég képzéseiről, továbbképzéseiről. Adataimat addig 
használhatják fel erre a célra, ameddig nem kérem a törlésüket.  
 

I, the Undersigned hereby declare that the data provided in the Booking 
Form are valid.  I accept the terms and conditions on participation on the 
training, payment of the tuition fee, right for a possible refund.  According to 
Act CXIX of 1995 on GDPR, I give my consent to Business Training 
Associates Kft. to record, maintain, manage and transfer my personal data 
solely for the purpose of informing me about future training opportunities.  
Business Training Associates may use my personal data until I request them 
to be deleted.  
 

Alulírott beleegyezem, hogy a Business Training Associates Kft. a program 
megvalósításánál megfelelő szakértelemmel rendelkező harmadik személy 
közreműködését igénybe vegye.  
 

I, the Undersigned, give my consent to Business Training Associates Kft. to 
use third parties with appropriate professional skills and qualifications in 
delivering the training.  
 

Tudomásul veszem, hogy a Business Training Associates Kft. személyes 
adataimat részemre oktatási tevékenység nyújtásával kapcsolatos célokból 
(jelentkezés feldolgozása, nyilvántartása, tanfolyami részvétel ellenőrzése, 
teljesítmény értékelése, visszajelzés kérése tanfolyamról) kezeli.  
 

I acknowledge that Business Training Associates Kft. manages and stores 
my personal data for the purposes of providing training sevices (processing 
of application, controlling of attendance on trainings, evaluation of 
performance, request for feedback on training).  
 

Jelen jelentkezési lap aláírásával nyilatkozom, hogy a képzés költségeit 
megismertem és elfogadom.   
 

By signing this Booking Form I confirm that I have understood and accept 
the costs of the training.  
 

Tudomásul veszem, hogy a Business Training Associates Kft. személyes 
adataimat Online Classroom (online tanfolyam) értékesítésével 
kapcsolatban kezeli és továbbítja a BPP Professional Education Limited 
részére.  
 

I acknowledge that in relation to the sale of Online Classroom trainings 
Business Training Associates Kft. manages and transfers my personal data 
to BPP Professional Education Limited.  
 

Kijelentem, hogy Business Training Associates Kft. megfelelően 
tájékoztatott a személyes adataim kezelésével kapcsolatban, így 
különösen arról, hogy amennyiben az adatkezeléshez a hozzájárulásomat 
kérte, úgy ezt bármikor visszavonhatom. 
 

I confirm that Business Training Associates Kft. has provided me with 
comprehensive information about managing my personal data, especially 
about my right to withdraw my consent to data management at any time in 
the future. 
 

Adatkezelési tájékoztatónkhoz itt férhet hozzá: https://bta.co.hu/wp-
content/uploads/2021/03/Adatkezelesi_Tajekoztato.pdf  
 
Általános szerződési feltételeinkhez itt férhet hozzá: 

https://bta.co.hu/wp-content/uploads/2021/03/%C3%81SZF-2021.pdf  
 

The GDPR policy can be found at: https://bta.co.hu/wp-
content/uploads/2021/03/Adatkezelesi_Tajekoztato.pdf  
 

General Sales Terms can be found at: https://bta.co.hu/wp-
content/uploads/2021/03/%C3%81SZF-2021.pdf  
 

 
 

 Amennyiben a Business Training Associates Kft.-t kérem arra, hogy regisztráljon az ACCA-nál, úgy hozzájárulok, hogy a Business Training Associates 
Kft. az általam megadott személyes adatokat a regisztráció céljából kezelje és továbbítsa az ACCA részére. 
 
In case I request Business Training Associates Kft to register me at ACCA, then I give consent to Business Training Associates Kft. to manage and 
transfer my personal data to ACCA for the purposes of student registration and administration and ACCA Results Service. 

 

 ACCA és DipIFR képzés eseteén hozzájárulok, hogy a Business Training Associates Kft. megkaphassa a vizsgaeredményeimet az ACCA Results 
Service szolgáltatásánk keresztül, amelynek célja a teljesítmény nyomonkövetése. 
 
In case of an ACCA or DipIFR training, I consent to Business Training Associates Kft obtaining my results from ACCA through ACCA’s results service 
for the purposes of monitoring performance. 

 

 Hozzájárulok, hogy a Business Training Associates Kft. részemre hírlevelet küldjön, amelyben tájékoztat a tanfolyamairól, képzéseiről és ezzel 
kapcsolatban személyes adataimat kezelje.  
 
I consent to Business Training Associates Kft. sending me newsletters about upcoming training opportunities and managing my personal data in relation 
to this activity. 

 
 
 

Dátum / Date: ____________________________________________________ 
 
 
(Cégszerű) aláírás / Signature: ______________________________________ 
 

 
Jelentkezését az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk: 

Business Training Associates Kft. 
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 

Email: info@bta.co.hu 
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