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JELENTKEZÉSI LAP

A választott továbbképzés
megnevezése:

Ismerj, hogy jól képviselhess! - II.

Miért jelentkezik a képzésre?

Jelentkező neve:

A jelentkező születési neve:

Születési hely, idő

Anyja neve:

Állampolgársága:

(külföldi állampolgárság esetén a
tartózkodás jogcíme, valamint a
bizonyító okirat megnevezése és

száma:)

Társadalombiztosítási
azonosító jele:

Lakcíme:

Megye:

Járás:

Tartózkodási hely címe:

Telefonszáma (hallgatóé):

E-mail címe:

Legmagasabb iskolai
végzettsége:

(kérjük, húzza alá):

befejezett gimnáziumi 12 évfolyam, befejezett
szakközépiskolai 12 évfolyam, gimnáziumi érettségi,

szakközépiskolai érettségi, technikum, főiskolai
diploma/oklevél, egyetemi diploma/oklevél,
iskolarendszeren kívül szerzett bizonyítvány 

Nyelvi ismeretei (nyelv
megnevezése, ismeret foka):

Munkaerő piaci státusza
(kérjük, húzza alá):

alkalmazott, vállalkozó, vállalkozásban segítő
családtag, munkanélküli, tanuló, fizetés nélküli

gyakornok, nyugdíjas, megváltozott
munkaképességű, GYED/GYES/GYET-en van,

háztartásbeli, egyéb inaktív

Munkahely neve:

Munkahely címe

Munkahely telefonszáma:
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Beosztása:

Hány év szakmai gyakorlattal
rendelkezik:

Regisztrációs szám:

Képzési díj:
Támogatott képzés, a résztvevőnek 0 Ft a képzési díj

A képzési díj forrása:

kérem a megfelelő rubrikába
tegyen x-t

központi költségvetés, melynek részét képezi a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási és 
képzési alaprésze

 szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési 
hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói 
képzésére elszámolható részéből

 európai uniós forrásokból 

 egyéb forrásból

A költségviselő megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Számla címe:

A hallgató kérheti előzetes tudásának felmérését. Ennek célja információszerzés az oktatók felé a
hallgatók ismereteiről, óralátogatás alól nem ad felmentést.

Az előzetes tudásszint felmérést szeretném igénybe venni:  IGEN          NEM

Amennyiben a hiányzás meghaladja a megengedett mértéket, a résztvevő a képzésről nem
kap tanúsítványt!

A jelentkezés egyben a képzés díjára vonatkozóan fizetési kötelezettséget is jelent. 

A  jelentkező  aláírásával  igazolja,  hogy  ismeri  a  képzés  tájékoztatóját.  A  jelentkezés
elfogadásáról, valamint a tanfolyam részleteiről értesítést küldünk. A jelentkezés lemondását
csak írásban, 5 nappal a képzés kezdete előtt fogadjuk el

További információ: Klein Éva klein.eva@eta-szov.hu

Nyilatkozat:

1. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a
valóságnak  megfelelnek.  Hozzájárulok  az  Fktv.  által  meghatározott  adataim  képzéssel
kapcsolatos dokumentumokban történő felhasználásához és kezeléséhez.

2.  A  képzéssel  kapcsolatos  teljes  körű  tájékoztatást  megkaptam.  (Ár,  időpont,  fizetési
feltételek,  képzési  tájékoztató,  ügyfélszolgálati  rend,  panaszkezelés,  képzési  program
tartalma, szolgáltatások igénybevételének módja)

A jelentkezési lapon feltüntetett feltételeket elfogadom.

Kelt.: ………………………201. ……………………………

....................................
Jelentkező
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