JELENTKEZÉSI LAP
a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) által szervezett képzésre
Kérjük jelezze, hogy igényli-e az alábbi szolgáltatásainkat!
Vizsga
Előzetes tudásszintfelmérés és beszámítás
(a feltételekről jelentkezés esetén tájékoztatjuk)

 igénylem

 nem igénylem

 igénylem

 nem igénylem

A képzés
megnevezése: ................................................................................................................................................................................
időpontja:

20…...

.................................................................................................................................................

A képzésre jelentkező
neve: .......................................................................................... anyja neve: .............................................................
szül. hely, idő:
........................................................................ e-mail-címe: .............................................................
postacíme/telefonszáma: ................................................................................................................................ …………..
legmagasabb iskolai végzettsége:
szakiskola 

szakközépiskolai érettségi 

speciális szakiskola 

gimnáziumi érettségi 

szakmunkásképző iskola 

technikumi végzettség 

befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam 

felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma 

befejezett gimnáziumi 12 évfolyam 
A költségviselő
neve: ................................................................................................................................................................................
számlázási címe: .............................................................................................................................................................
a számla postázási címe (irányítószámmal): ...................................................................................................................
adószáma: .......................................................................................................................................................................
bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................................
kapcsolattartó neve és beosztása: ..................................................................................................................................
telefonszáma/telefaxszáma, e-mail-címe:........................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy
- a kitöltött jelentkezési lap visszaküldése a szolgáltatás megrendelésének minősül és fizetési kötelezettséggel jár;
- a részvétel esetleges lemondását kizárólag írásban, faxon kell közölnöm legkésőbb 7 munkanappal az adott
képzés megkezdése előtt;
- a képzés bejárásos és nem jár együtt szállás biztosításával, valamint étkeztetéssel;
- a bejelentett személy akadályoztatása esetén új jelentkezési lap kitöltésével a jelentkezés átruházható.
Vállalom, hogy a kiszámlázott részvételi díjat és vizsgadíjat, és/vagy az előzetes tudásszint felmérésére és
beszámítására vonatkozó szolgáltatás díját az MSZT számlája alapján határidőre átutalom.
Nyilatkozom, hogy a jelentkezési lapon általam megadott valamennyi személyes adat jogszerűen, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti érintettek kifejezett
hozzájárulásával került feltüntetésre a képzés teljesítése (részvétel, részvétel igazolása, vizsgáztatás, tájékoztatás)
céljából. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy ezen adatok megváltozásának bejelentése saját kötelezettségem és a
bejelentés elmulasztása, vagy a pontatlan/hiányos adatok miatti következményekért a Magyar Szabványügyi Testület
semmilyen felelősséget nem vállal. Tudomásul veszem továbbá, hogy jogom van személyes adataim helyesbítéséhez, a
hozzájárulás visszavonásához, az adatkezelés korlátozásához és az adattörléshez (adatvedelem@mszt.hu).
A képzés szakterületével kapcsolatos, illetve az MSZT által tartott egyéb oktatásokról, szakmai fórumokról jelen hozzájárulással a
következő e-mail-címre kérek …………………………………………@……………………………………. / nem kérek tájékoztatást.
Az MSZT Hírlevelét jelen hozzájárulással a következő e-mail-címre kérem …………………@…………..…………... /nem kérem.
Kelt: ............................................. , 20….

..............................................................................

..............................................................
a költségviselő cégszerű aláírása

...............................................................
a résztvevő aláírása

A jelentkezési lapot a (06-1) 456-6841-es faxszámra vagy az oktatas@mszt.hu e-mail-címre kérjük visszaküldeni!
Az MSZT a vizsgával záruló képzések esetén lehetőséget biztosít az ezt igénylők részére előzetes tudásszintfelmérő vizsga
letételére, ill. a sikeres előzetes tudásszintfelmérő vizsga beszámítására a következő szintű képzésen való részvételhez.
: H-1450 Budapest 9. Pf. 24. • 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
 : (361) 456-6840; (361) 456-6925 • Fax: (361) 456-6841 e-mail: oktatas@mszt.hu

