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Jelentkezési lap 
Mobil: +36-20/510-6002 

E-mail cím: jarmu@eszkimo.hu 

Képzés adatai (felnőttképző tölti ki): 

A képzés megnevezése: ADR 1.3 képzés 

A képzés teljes óraszáma: 10 óra 

A képzés tervezett első képzési napja: 

A képzés befejezésének tervezett időpontja: 

Jelentkező adatai (személyazonosító okmányoknak megfelelően kérem kitölteni): 

1. Jelentkező neve:  ............................................................................................................................... 

2. Születési neve:  .................................................................................................................................. 

3. Munkakör (FONTOS):  ................................................................................................................... 

4. Születési helye, ideje:  ....................................................................................................................... 

5. Anyja neve:  ....................................................................................................................................... 

6. Állampolgársága:  ............................................................................................................................. 

7. Neme:  ................................................................................................................................................ 

8. Személyigazolvány száma:  .............................................................................................................. 

9. TAJ száma:  ....................................................................................................................................... 

10. Adóazonosító jele: ............................................................................................................................. 

11. Oktatási azonosító szám:  ................................................................................................................. 

12. Lakcíme:  ........................................................................................................................................... 

13. Levelezési címe:  ................................................................................................................................ 

14. Telefonszáma (vezetékes, mobil):  ................................................................................................... 

15. E-mail címe (saját):  ......................................................................................................................... 

16. Honnan szerzett tudomást a tanfolyamról? 

Internet:  Google:  Telefon:  

Hírlevél:  Facebook:  Ismerős:  

17. Legmagasabb iskolai végzettsége. Az iskola típusa (a megfelelőt húzza alá): 

 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) 
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 Felsőfokú végzettségi szintű és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény) 

 Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény) 

18. Felnőttképzési tevékenységes kapcsolódó szolgáltatást igénybe kíván-e venni? 

 
 Igénylek  Nem igénylek  

19. Tanfolyam költségviselője 

 
A tanfolyam díját a tanfolyam megkezdése előtt átutalással díjbekérő alapján szükséges 

rendezni. 

 A képzés díját én fizetem 

 A képzés díját a 

 Cég neve: ......................................................................................................................................  

 Címe: ............................................................................................................................................  

 Adószáma:  ...................................................................................................................................  

 Telefonszám, E-mail: ...................................................................................................................  

 Kapcsolattartó neve, beosztása: ....................................................................................................  

 Telefonszám, E-mail: ...................................................................................................................  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

20. A kitöltött és aláírt Jelentkezési lap képzési intézmény általi átvétele előszerződésnek minősül. Az 

ez alapján kötendő felnőttképzési szerződés a végleges szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

21. A képző intézmény a tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról (helye, ideje, kezdete, egyéb 

szolgáltatások, stb.) alkalmas módon (levélben, telefonon, e-mailen, stb.) tájékoztatást ad. 

22. A képző intézmény tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén indít. Kellő számú 

érdeklődő hiányában a jelentkezőt (levélben, telefonon, e-mailen, stb.) értesíti más tanfolyamon 

való részvételének lehetőségéről. 

23. Igény szerint csekély létszám esetén is indítható tanfolyam, a résztvevőkkel történt külön 

megállapodás szerint.  

24. Ha a képző intézmény 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 a képző intézmény a jelentkezőt értesíti. 

25. Az oktatás általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza. 

26. A tanfolyam díjának befizetéséről - egy összegben vagy részletben – a képzési szerződés 4-es 

pontja rendelkezik, amely történhet készpénzben vagy átutalással az Eszkimó Magyarország Zrt. 

OTP 11735036-20053000 számú bankszámlájára. A hallgató a tanfolyamot csak a tanfolyami díj 

befizetése után látogathatja. Munkáltatói beiskolázás esetén a hallgató a tanfolyamot csak a 

tanfolyami díj befizetése után látogathatja. 
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27. A képző intézmény a tanfolyami díj 30 %-át regisztrációs díjként (eljárási költségként) kezeli, 

amit csak az Eszkimó Magyarország Zrt. érdekkörében felmerülő ok miatt térít meg.  

28. A hallgató azon indok alapján, hogy a tanfolyam bármely részén nem tudott részt venni, 

időarányos tanfolyami díj visszatérítésére nem tarthat igényt. 

29. Kivételesen, méltányosságból visszatérítést kaphat (írásbeli kérelem alapján) az a hallgató, aki 

igazolt betegség, külföldi kiküldetés, katonai szolgálat teljesítése miatt maradt távol. Ilyen 

esetekben a tanfolyami díj a teljes tanfolyami díj 30 %-ának megfelelő regisztrációs díj, valamint 

a kérelem beérkezéséig eltelt időarányos díj levonása mellett téríthető vissza. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS 

A 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 felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig 

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.* 

Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, 

amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak. 

*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes. 

A fentieket megismertem, adataim a. pontban leírt célból történő 

kezeléséhez hozzájárulok: 
 IGEN   NEM 

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől 

számított 8-ik év utolsó napjáig 

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés 

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 

21.§) 

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok 

keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.   

Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, 

amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével, 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. 

- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra 

alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi 

azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

- Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának 

ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. 



 

-4- 

  

  

 

 

- A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint 

statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján 

teljesít. 

A fentieket megismertem, adataim b. pontban leírt célból történő kezeléséhez 

hozzájárulok: 
 IGEN 

* 

* Ha nem fogadja el, nem lehet a képzésbe beiratkozni. 

3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől 

számított 8-ik év utolsó napja után 

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (bejelentett) képzés utókövetése, új 

képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése 

Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke 

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok 

keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után visszavonásig.   

Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok. 

A fentieket megismertem, adataim c. pontban leírt célból történő 

kezeléséhez hozzájárulok: 
 IGEN   NEM 

Alulírott jelentkező (képzésben részt vevő) 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, 

képzési program tartalma (amennyiben van), felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások 

igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása). 

Kelt.: 

  ......................................... P.h.  ........................................  

 cégszerű aláírás jelentkező aláírása 

 


