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                    J E L E N T K E Z É S I  L A P 
 

Munkavédelmi képviselők 8 órás továbbképzése 
Engedélyszám: E-001748/2018/D001 
Egynapos képzés, a képzés díja: 25.000 Ft (0% ÁFA) 
  

 

Név: ...............................................................................................................  Neme:…………………………………. 

Születéskori név:  ...........................................................................................  Anyja neve:  ..................................................................................  

Születési hely: ................................................................................................  Születési idő (év, hó, nap):.............................................................  

Lakóhelyének címe:  ...............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helyének címe: ..................................................................................................................................................................  

E-mail:  ...........................................................................................................  Telefonszám: .................................................................................  

Állampolgárság:..............................................................................................  Nyelvi ismeret:…………………………………………………………………. 

Munkajogi státusza (a megfelelő jelölendő):   
 alkalmazott  vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag  álláskereső  tanuló, fizetés nélküli gyakornok  nyugdíjas  
 munkaképtelen (rokkant)  Gyeden, gyesen, gyeten lévő  háztartásbeli  egyéb inaktív 
 
Legmagasabb iskolai végzettsége (a megfelelő aláhúzandó): 
Ált. iskola 8 osztályánál kevesebb, 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség, Befejezett 10 évfolyam, Szakiskola, Speciális 
szakiskola, Szakmunkásképző iskola, Befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam, Befejezett gimnáziumi 12 évfolyam, Szakközépiskolai 
érettségi, Gimnáziumi érettségi, Technikumi végzettség, Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma, Szakirányú 
felsőfokú végzettség 
 
Munkavédelmi képviselővé választásának ideje:……………………………………………………………………….. 
 
 
A ………………………………………………………………………………………………………(város) képzési helyszínre jelentkezem. 
 
………………………………………………………………………. napon tartandó képzésre jelentkezem. 
 
Számlázási adatok: 
Költségviselő neve: 
Költségviselő adószáma: 
Számlázási cím: 
Költségviselő telefonszám: 
Email címe: 
                                                                                                   
Adatvédelmi nyilatkozat: Géczi Anita, az intézmény aláírásra jogosult képviselője nyilatkozik, hogy a jelentkező adatait bizalmasan 
kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki. A jelentkező átadja az intézménynek az adatait kezelésre, azzal a kikötéssel, hogy az 
intézmény az adatokat csak tanfolyam-szervezési célra használja. 
 
A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatkezelési tájékoztató” dokumentumban foglaltakat, 
amelyet a Képző Intézmény honlapján, illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé. 
A jelentkezés megrendelésnek minősül, a részvételi feltételeket magamra nézve kötelezőnek tartom. Lemondást csak írásban 
fogadunk el, a tanfolyam kezdetét megelőzően 4 nappal, azonban lehetőség van másik képzési napra átjelentkezni. 
 
 
Dátum:   
 
 

 
 

………………………………………………….. 
jelentkező aláírása 

 

         ………………………………………………….. 
költségviselő, amennyiben a költségviselő nem a 

szerződő magánszemély 
 

cégszerű aláírás P.H. 
 

 

 


