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JELENTKEZÉSI LAP 2014/2015-ös tanévre 
A képző tölti ki! 

 Választott tagozat: nappali 

 
Beiratkozás dokumentumai 

□ Beiratkozási díj bizonylatszáma:

 ………………………………. 

□ Adatlap 

□ Nyilatkozatok 

□ 1 db igazolványkép 

Nyelvi szintfelmérő 

Választott nyelv: ……………….. 

Eredménye: .....................................  

Csoport azonosítója: .......................  

Diákigazolvány 

□ Igénylőlap sorszáma: 

………………………………… 

□ Okmányirodai igazolás 

□ Eljárási díj 

bizonylat száma:……………………. 

 

Fénymásolatok 

□ Érettségi bizonyítvány □ Személyi igazolvány, lakcímkártya □ OKJ bizonyítvány 

□ Oktatási azonosító □ TB kártya □ Nyelvvizsga bizonyítvány 

□ Adókártya □ Útlevél □ Tartózkodási engedély  

□ ECDL bizonyítvány  

Tankönyvrendelés dokumentumai 

□ Rendelés                           □ Tankönyv támogatási kérelem                        □ Támogatást alátámasztó dokumentumok

Név (előtag, vezetéknév, keresztnév(ek)):………….………………………………………….…………………. 

Oktatási azonosító:……………………………………….Neptun kód:……………………………... 

Értesítési cím:.........................................................................................................................................  

E-mail cím:.................................................................Telefonszám: ......................................................  

 

A választott szakmakombináció: 
A meghirdetett szakok csak megfelelő létszám esetén indulnak, ezért kérjük, hogy fontossági sorrendre való tekintettel legalább 3 szakmakombinációt 

jelöljön meg! 

*rész-szakképesítés ** szakképesítés-ráépülés 

 

Logisztikai  ügyintéző 
+ Szakmai idegen nyelv  
+ Életpálya modell - Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése és 
irányított szakmai gyakorlat 

 

Szállítmányozási ügyintéző  
 + Szakmai idegen nyelv  
+ Életpálya modell - Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése és 
irányított szakmai gyakorlat 

 

Kereskedő  
 + Szakmai idegen nyelv  
+ Életpálya modell - Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése és 
irányított szakmai gyakorlat 

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
 + Szakmai idegen nyelv  
+ Életpálya modell - Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése és 
irányított szakmai gyakorlat + Bérügyintéző* 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző   + Társadalombiztosítási ügyintéző* 
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző   + Banki, befektetési termékértékesítő* 
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző   + Vállalkozási mérlegképes könyvelő** 
 Vállalkozási és bérügyintéző   + Vállalkozási mérlegképes könyvelő** 
 Vállalkozási és bérügyintéző   + Banki, befektetési termékértékesítő 
 Pénzügyi termékértékesítő  

(bank, befektetés, biztosítás)  
 + Biztosítási tanácsadó ** 

 Pénzügyi termékértékesítő  
(bank, befektetés, biztosítás)   + Szakképesített bankreferens** 
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A választott szakmakombináció: 
A meghirdetett szakok csak megfelelő létszám esetén indulnak, ezért kérjük, hogy fontossági sorrendre való tekintettel legalább 3 szakmakombinációt 

jelöljön meg! 

*rész-szakképesítés ** szakképesítés-ráépülés 

 Turisztikai szervező, értékesítő   + Emelt szintű szakmai idegen nyelv 
 Turisztikai szervező, értékesítő   + Szállodai recepciós 
 Idegenvezető   + Emelt szintű szakmai idegen nyelv 
 Idegenvezető   + Utazásügyintéző* 
 Lovastúra-vezető   + Emelt szintű idegen nyelv 
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Személyi edző**   
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Emelt szintű nyelvi képzés   
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Aqua tréner* 
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Csoportos fitness instruktor* 
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Fitness instruktor* 
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Fitness - wellness asszisztens* 
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Szakmai modulok idegen (angol) nyelven 
 Sportedző (a sportág megjelölésével)   + Tánc instruktor (stílus megjelölésével)** 
 Fitness-wellness instruktor   + Személyi edző** 
 Fitness-wellness instruktor   + Tánc instruktor (stílus megjelölésével** 
 Gyógy- és sportmasszőr   + Emelt szintű idegen nyelvi képzés 

 

 

Milyen idegen nyelvet tanult: □ angol □ német □ egyéb: ………………….. 
 

A nyelvi szintfelmérőt milyen nyelven szeretné teljesíteni? (amennyiben releváns): ………………………. 
 

 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek.  

 

 

 

 

Dátum:…………………,20…………………  

 

 

 …………………………………… 

 Jelentkező aláírása 


