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JELENTKEZÉSI LAP  

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA TANFOLYAMRA 

6. PIROTECHNIKAI SZAKBOLTI ELADÓK, RAKTÁRKEZEL ŐK, 

TERMÉKÜZEMELTET ŐK, ANYAG- ÉS TERMÉKGYÁRTÁS-VEZET Ő – MUNKAKÖRÖK 

BETÖLTÉSÉHEZ 

A jelentkezési lapot kérjük nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan kitölteni! 

 

Képzésben résztvevő neve: 
 

 

Születési neve: 
 

 

Születési helye és ideje: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Lakcím: 
 

 

Levelezési cím: 
 

 

Telefonszám: 
 

 

E-mail cím: 
 

 

Személyigazolvány szám: 
 

 

 

Finanszírozás  

• Képzési díj és vizsgadíj együttesen: 15.000.- Ft, azaz tizenötezer Forint (tárgyi 

adómentes díj, a vizsga sikeres letétele után egy összegben, készpénzzel, vagy 

utalással teljesítendő) 

• Esetlegesen szükséges pótvizsgadíj: külön megállapodás alapján 

• A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a vizsgadíj az első vizsga költségeit 

fedezi.  
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A képző kötelezettségei 

• A képző kötelezettséget vállal a tanfolyami oktatás lebonyolításáért, felelősséget 

vállal a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért. 

• Szakmai- és vizsgakövetelmények szerint összeállított képzési program alapján 

biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit. 

• Biztosítja a szakmai vizsga tartalmi és adminisztratív előkészítését, megszervezését; 

a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítását és kezelését a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

• Sikertelen záróvizsga esetén tájékoztatást ad az érintett vizsgázónak az első javító és 

pótvizsga helyéről, idejéről és a részvételi feltételekről. 

• A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a 

tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás 

igénybevevő részére az általa befizetett képzési költséget az intézmény teljes 

mértékben visszafizeti. 

• Jelen szerződés határozott időre szól és a teljesítéssel megszűnik. 

• A képzésben résztvevőnek a képzés során rögzített adatai az 1992. évi LXIII tv 

szerinti „személyes adatnak” minősülnek. A keletkező adatok meghatározása: jelen 

szerződés adatai, a képzés során keletkező tanulmányi illetve jelenléti adatok, 

vizsgaeredmények adatai. Keletkezésük időtartama: a képzést követő egy év. Az 

adatok felhasználási célja: tanfolyami adminisztráció, későbbi másolatok kiadása. 

Az adatok feldolgozása elektronikusan és papír-alapon történik. Az adatok 

tárolásának időtartama korlátozás nélküli, illetve a jogszabályokban meghatározott 

időtartamú. 

• A képzésben résztvevő megismerte a személyes adatainak kezelési módját, s 

hozzájárult azok felhasználásához. 

 

A képzésben részt vevő teljesítmény-ellenőrzésének, - értékelésének módja: 

• A képzésben résztvevő az elméleti oktatáson való részvétel esetén szakvizsgára 

bocsátható. A vizsga írásbeli részének 90 %-os teljesítése esetén nem kerül sor szóbeli 

vizsgára, 90 % alatt szóbeli vizsgáztatás is történik, 50 %-os teljesítés alatt nem 

fogadható el a vizsgázó teljesítménye. 

Dátum:…………………………………………. 

      …………………………………………… 

       Képzésben résztvevő aláírása 


