
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM ÉS VIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

Az alábbi foglakozási ágra*: Képzés helye*: 
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
2. Az országos tűzvédelmi szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban

300  kg  tömegmennyiséget  meghaladó  mennyiségű  tárolását  vagy  100  kg  tömegmennyiséget  meghaladó
mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végzők részére
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők 
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők 

Név*: Születési hely*: Szül. idő*:

Szül.név*: Anyja neve*: Tel. szám:

Lakáscíme*: E-mail*:
Legmagasabb iskolai végzettsége*1:

Végzettség nélkül
Általános iskolai végzettség
Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)
Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés 
(szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)

Középfokú végzettség és középfokú 
szakképzettség (technikum)
Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú 
szakképzettség (felsőoktatási intézmény)
Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási int.)

Felnőttképzési szolgáltatást igénylek:  igen  nem
Hogyan talált rá képzésünkre?  google  facebook  ismerős ajánlotta  egyéb:
A képzés/vizsga költségét vállalja*:  a képzésben résztvevő  illetve munkáltatója
Fizetés módja:  készpénz  átutalás (MKB Bank Zrt.: 10300002-10644355-49020018)

Hallgatói fizetés esetén számlázási cím:

Munkáltatói fizetés esetén: NYILATKOZAT
Vállaljuk, hogy a jelentkezési lap szerinti dolgozónk tanfolyam díját a részünkre kiállított számla alapján átutaljuk.
A számlázáshoz szükséges adatok:
Cégnév:

Számlázási cím:

Postázási cím (amennyiben eltér):

Adószám: E-mail cím:

- Alulírott  Képzésre  jelentkező  kijelentem,  hogy az adatkezeléssel  kapcsolatos  tájékoztatót  megismertem,  a  kitöltött  jelentkezési  lap  Képzőnek való
átadásával/megküldésével adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok.

- Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás, Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
- Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.
- Adatok  köre:  Jelentkezési  lapon  szereplő  adatok  köre  és  esetlegesen  a  képzéssel  összefüggő  adatok,  amelyek  a  képzésben  részt  vevő  személy

szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.
- Alulírott  Képzésre jelentkező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai  a valóságnak megfelelnek.  A képzéssel

kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam (a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám, képzési tájékoztató, képzési díj, fizetési
feltételek, elállási jog, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, adatkezelési
információk, felnőttképző adatszolgáltatása stb.).

- Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így a tanfolyam megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. (A
tanfolyam lemondása esetén a befizetett tanfolyami/regisztrációs díj nem jár vissza, de az ugyanabban az évben induló egyéb tanfolyamba beszámítható.)

- Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam csak megfelelő létszám esetén indul. A tanfolyam tervezett indulási időpontja után 3 hónappal sem megvalósult
képzés esetén a megrendelő visszaléphet a képzésben való részvételtől, mely esetben a teljes befizetett összeg visszajár.

Kelt.: PH.

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

1 A tanfolyam megkezdésének feltétele a bizonyítvány bemutatása vagy (cégszerűen hitelesített) másolatának leadása a tanfolyamszervezőnek a tanfolyam megkezdése előtt!

Hidra Felnőttképző Központ Kft. MKB Bank Zrt.: 10300002-10644355-49020018; adószám: 12243835-2-42
Cím: 1108 Budapest, Harmat utca 208., Tel.: 1/426-0349, iroda@hidra.hu 
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