
 

Az aláírt jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a szakvizsga előtt 16 munkanappal, küldje meg a kepzes@alemonae.com mail címre.    
Oldal: 2 / 1 

 

Alemona Hungary Kft. *   2120 Dunakeszi Folyam utca 18/A 
 +36 30 962 47 92  Web: www.alemonae.com  
E-mail: kepzes@alemonae.com 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

a 45/2011. BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgára 
 
Az oktatás és a vizsga helyszíne:  

Az oktatás és a vizsga időpontja:  

A vizsga időpontja:  
 
Választott foglalkozási ág:  
(A megszerezni kívánt foglalkozási ág száma előtt lévő mezőbe tegyen „X”-t!) 

 1-es foglalkozási ág: Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 
(16.000 Ft+áfa/fő) 

 2-es foglalkozási ág: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi 
osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását 
vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, 
technológiai felhasználását végzők. (16.000 Ft+áfa/fő) 

 3-as foglalkozási ág: Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 
(16.000 Ft+áfa/fő) 

 4-es foglalkozási ág: Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát,  
karbantartását, javítását végzők. (16.000 Ft+áfa/fő) 

 5-ös foglalkozási ág: Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. (16.000 Ft+áfa/fő) 
 6-os foglalkozási ág: Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és 

termékgyártás-vezetők. (16.000 Ft+áfa/fő) 
 12-es foglalkozási ág: Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 

(16.000 Ft+áfa/fő) 
 13-as foglalkozási ág: Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 

javítását végzők. (16.000 Ft+áfa/fő) 
 14-es foglalkozási ág: Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. (16.000 Ft+áfa/fő) 
 15-ös foglalkozási ág: Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők. 

(16.000 Ft+áfa/fő) 
 16-os foglalkozási ág: Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. (16.000 Ft+áfa/fő) 

 
Általános tanfolyami feltételek: 
− A kitöltött és aláírt jelentkezési lap oktatásszervező általi átvétele előszerződésnek minősül. 
− Ha az oktatásszervező a jelentkezést – a jelentkező egyidejű tájékoztatása mellett – helyhiány vagy más ok 

miatt csak feltételesen fogadja el, a szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a résztvevők jelentkezésének 
végleges elfogadásáról az oktatásszervező a jelentkezőt értesíti. 

− Az oktatásszervező tanfolyamot csak megfelelő számú – minimum 10 fő – jelentkező esetén indít. 
− Az oktatásszervező a tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról (helye, ideje, kezdete, egyéb szolgáltatások 

stb.) alkalmas módon (telefonon, e-mailen) tájékoztatást ad. 
− A tanfolyam díjának befizetése beiratkozáskor egy összegben, készpénzben vagy átutalással történhet. 
− A hallgató a tanfolyamot csak a tanfolyami díj befizetése után kezdheti meg. 
− A hallgató azon indok alapján, hogy a tanfolyam bármely részén nem tudott részt venni, időarányos 

tanfolyami díj visszatérítésére nem tarthat igényt. 
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A jelentkező a jelentkezési lapot kitöltés után átolvasta, az abban szereplő adatok hitelességéért 
felelősséget vállal és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 

 

 

Jelentkező, munkáltató cégszerű aláírása 

 

Bizonyítvány kiállításához szükséges személyes adatok: 
 

A jelentkező neve:  

Személyi ig. száma:  

Születési helye:  

Születési idő:  

Adószáma:  

Anyja neve:  

Állandó lakhelye:  
Legmagasabb iskolai 
végzetsége:  

Telefonszáma:  
 
Számlázási adatok: 
 

Fizető fél neve:  

Adószám: 
(Magán személy esetén nem 
szükséges) 

 

Számlázási cím:  

Postacím:  

Kapcsolattartó neve:  
Kapcsolattartó 
telefonszáma:  

 
Kelt.:………………………; 20………. év ………………………hó ……………. nap. 

 

 

Jelentkező, munkáltató cégszerű aláírása 
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