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

ENGEDÉLYEZETT OKJ SZAKKÉPESÍTÉS: 

Munkavédelmi technikus képzés 
OKJ szám: 52 862 01 

 

 

Név:  .............................................................................................................  Személyi ig.sz.:  ............................................................................  

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

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

TAJ szám: ............................................................................................................................................................................................  

Állandó lakcím:  ..................................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ...............................................................................................................................................................................  

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

Állampolgárság: ............................................................................................  Meglévő szakképesítések száma:  ................................................  

 
Legmagasabb iskolai végzettsége:   8 általános  szakmunkás  szakközép  érettségi  technikum  felsőfok  
Munkajogi státusza:   
 alkalmazott  vállalkozó  munkanélküli  tanuló  nyugdíjas  munkaképtelen  GYES/GYED  háztartásbeli  egyéb inaktív 
 
Nyelvi ismeret:  ...................................................................................................................................................................................  
 
Előzetes tudásszint felmérést kér-e? 

 igen   nem 

  

Részletfizetési lehetőséget igényel vagy egy összegben befizetni?    (kérem aláhúzással válassza ki)    
 
Számlázási adatok (amennyiben a költségviselő, nem a szerződő magánszemély): 
Költségviselő neve: 
Költségviselő adószáma: 
Számlázási cím, irányítószám: 
Telefonszám: 
Email cím: 
                                                                                                   
A jelentkezés megrendelésnek minősül, a részvételi feltételeket magamra nézve kötelezőnek tartom, a tandíjat határidőre 
befizetem. Lemondást csak írásban fogadunk el, a tanfolyam kezdetét megelőző 8 nappal. 
 
A képzésen való részvételhez, a felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: 

• Az iskolai végzettséget igazoló okiratról készült, képző Intézmény által hitelesített fénymásolat (legalább alapfokú iskolai 
végzettség- érettségi) 

• A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. számú melléklete szerinti, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított, a 
jelentkező részére a Munkavédelmi technikus OKJ 52 862 01 szakmára vonatkozó szakmai alkalmassági orvosi vélemény. A 
nyomtatvány a jelentkezési lap mellékletét képezi. 

 
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. 

Dátum:   
 

 
 

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

 

………………………………………………….. 
költségviselő 

cégszerű aláírás P.H. 
 

 

 

 



15. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez 

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: 
 
      
 

Szakmai alkalmassági orvosi vélemény 
 
A vizsgálat eredménye alapján  
 
................................................................................................................................. ügyfél 
 

Munkavédelmi technikus OKJ 52 862 01 szakmában 
 

 
ALKALMAS IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS NEM ALKALMAS 

 
 
Nevezett szakmai alkalmasságát érintő korlátozás: 
 
Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva 
 
 
 
 
Kelt: ............................................................ 
 
 
 

P. H. 
 
 

......................................................... 
foglalkozás-egészségügyi 

szakellátó hely orvosa 
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