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Jelentkezési lap 

 

A képzés megnevezése: MÉHÉSZ 

azonosítója (1): ER-2023/5 
 

A jelentkező családi és utóneve:  

születési családi és utóneve:  

születési helye, ideje:  

oktatási azonosító száma:  

Anyja születési családi és utóneve:  

A jelentkező elektronikus levelezési címe:  

címe, irányítószámmal:  

elérhetősége telefon és/vagy mobilon (2):  

legmagasabb 
iskolai 

végzettsége (3): 

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 intézmény)  

legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adata:  

A jelentkező 
törvényes 
képviselőjének (4) 

neve:   

levélcíme, ir.számmal:  

telefonszáma:  
 

A bemutatandó vagy jelentkezéshez csatolandó dokumentumok (1): 

Isk. végzettség  Szakképesítés  Szakképzettség  Nyelvismeret  Eü. alkalmasság  

Szakképesítés megnevezése:  

Szakképzettség megnevezése:  

Nyelvismeret megnevezése:  
 

A költségviselő számlázási adatai (amennyiben nem a jelentkező viseli a költségeket): 

Szervezet neve: 

Számlázási cím: 

Bankszámlaszáma: Adószám: 

Telefon: E-mail: 

A finanszírozás forrása: 
 

Felnőttképzési tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatást kérek (3) 

Előzetes tudásmérést  Bemeneti kompetenciamérést    

Elhelyezkedési tanácsadást      

(1) A felnőttképző tölti ki, a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételekre tekintettel! 
(2) Az adatok megadása nem kötelező! 
(3) Kérjük, jelölje a megfelelőt X-szel! 
(4) Korlátozottan cselekvőképes személy esetén töltendő ki!  

KÉRJÜK, FORDÍTSON!  
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Rövid) ÉS HOZZÁJÁRULÁS 
 

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk 
az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről: 
 

1. Adatkezelés a jelentkezéstől a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig 

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás 
Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke 
Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok, köztük a képzésben való részvételhez 
(esetlegesen) szükséges végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet és 
egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokon szereplő személyes adatok. 
Önkéntes hozzájárulásomat adom továbbá a címem (irányítószámmal), valamint telefonos és/vagy 
mobilos* elérhetőségem kezeléséhez. (*Megadása nem kötelező!) 

A jelentkező e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes. 

A fentieket megismertem, adataim 1. pontban leírt célból 
történő kezeléséhez hozzájárulok: 

❑ IGEN  ❑ NEM 

 

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig 

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés 
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény 21. §) 
Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok, köztük a képzésben való részvételhez 
(esetlegesen) szükséges végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet és 
egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokon szereplő személyes adatok.  
A képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy a képzésbe történő 
belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő 
kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési 
kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. 

A fentieket megismertem, adataim 2. pontban leírt célból történő kezeléséhez 
hozzájárulok*: 

❑ IGEN* 

* Jogszabályi kötelezettség, elérhetőség esetén – telefon és/vagy mobil kivételével – önkéntes 
hozzájárulás, nem választható, ha nem fogadja el, nem vehet részt a képzésben. 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak 
megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, ütemezés, fizetési feltételek, 
képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, a képzés tartalma, felnőttképzéshez tevékenységhez kapcsolódó 
szolgáltatások igénybevételének módja, adatkezelési információk.) 

 
 
………………………………, 202...  
 

 ………………………………… 
 a jelentkező aláírása 


