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JELENTKEZÉSI LAP 
a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet által szabályozott tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamra és vizsgára 

 

A jelentkező adatai: 
Viselt név: 
__________________________________ 

Születési név: 
__________________________________ 

Anyja neve: 
__________________________________ 

Szül. hely, idő: 

__________________________________ 
Adóazonosító jele: 
__________________________________ 

E-mail címe: 
__________________________________ 

Lakcíme:_________________________________________________________________ 
Legmagasabb iskolai végzettsége: 

 Végzettség nélkül 

 Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi 

(gimnázium) 

 Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség 

(technikum) 

 Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény) 

 Általános iskolai végzettség 

 Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés 

(szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola) 

 Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség 

(felsőoktatási intézmény) 

 

Korábbi tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, kiállítási ideje:____________________________________ 

Munkáltató(munkahely) megnevezése, címe: _____________________________________________ 

Szakvizsgához kötött foglalkozási ág és munkakör (*Megfelelő aláhúzandó): 
1.Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 
 

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz-és 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 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 17. § c) pont alapján, mint  képzésben résztvevő személyként, lehetősége van az Fktv. 15. § 
(1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján megtiltani a természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét, illetve 
adóazonosító jelét, hogy azok továbbításra kerüljenek általunk, mint felnőttképző szerv, a Felnőttképzési Adatszolgálató Rendszeren 
keresztül a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) felé. Az adattovábbítás megtiltása nem terjed ki az adatok 

Oktatási Hivatal felé történő továbbítására az oktatási azonosító megadása céljából. Az adattovábbítást megtiltja?     igen □      nem □ 

 
Kelt, ………………, 20…… ……………………….. ……………………………………. 

jelentkező aláírása 
Munkáltató/ költség vállaló nyilatkozata: 
A képzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos tanfolyam, vizsgadíjat (egy szakvizsgához kötött foglalkozási ág és munkakör 

esetén 20 eFt ÁFA-mentes) készpénzfizetéssel/átutalással*vállaljuk/nem vállaljuk*. 
A tanfolyammal kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, időpont, fizetési feltételek) 
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így a tanfolyam és vizsga megvalósulása esetén fizetési 
kötelezettséget von maga után, valamint a vizsga bizonyítvány átadása a tanfolyam és vizsgadíj kiegyenlítése után kerül 
átadásra. 

Kapcsolattartó neve, telefon, email:…………………………………………………………………………………………… 

 

 ............................................ , .......... év ..... hó .... nap 

  ....................................................  
 Munkáltató 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv#lbj0idd5ed

