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 A projekt a Vidékfejlesztési Program 

„Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” 

című, VP1-1.1.1-17 kódszámú felhívás 1844603224 

azonosítószámú projekt keretében valósul meg. 

 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki térségekbe beruházó Európa” 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

(NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI) 

Tanfolyam megnevezése:  ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ 

 (OKJ 31 541 12, E-000050/2013/A003) 

 

Név:  ..........................................................................................................................................................................  

Születési név:  ..........................................................................................................................................................  

Anyja születési neve:  ..............................................................................................................................................  

Születési hely:  .......................................................................  Születési idő:  ....................................................  

Neme: .....................................................................................      Állampolgársága:  .............................................  

TAJ szám:  .............................................................................       Adóazonosító jel:  ............................................  

Állandó lakcím: 

Irányítószám:  ..............................................................  Város:  ..............................................................................  

Út / utca, házszám, emelet, ajtó:  ...........................................................................................................................  

Telefon:  .......................................................................  E-mail cím:  .....................................................................   

Őstermelői igazolvány szám: ..................................................................................................................................  

Családi gazdálkodás nyilvántartási száma: ..........................................................................................................  

Egyéni vállalkozói igazolvány szám: ...................................  Adószám:  ..............................................................  

Erdőgazdálkodói nyilvántartási szám: ................................  TEÁOR kód:  ........................................................  

MÁK ügyfél-azonosító: .........................................................  Személyi igazolvány szám: ...................................  

Legmagasabb iskolai végzettsége*:  

Kevesebb, mint 8 általános  Szakmunkásképző  Technikum  

Befejezett 8 általános  Szakközépiskolai érettségi  Főiskola  

Befejezett 10 általános  Gimnáziumi érettségi  Egyetem  

Megszerzett szakma:  ..............................................................................................................................................  

Munkaerő piaci státusza**: Foglalkoztatott, Regisztrált munkanélküli, Nem regisztrált munkanélküli, Tanulói 

jogviszony, Hallgatói jogviszony, Vállalkozó, Munkaadó, Egyéb:……………… 

 

* - A megfelelő helyen X-jel jelölje.  

** - A megfelelő státuszt húzza alá. 
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Vállalkozás adatai (amennyiben a jelentkező meghatalmazottként vesz részt) 

 

Vállalkozás neve:  .....................................................................................................................................  

Vállalkozás székhelye:  .............................................................................................................................  

MÁK ügyfél-azonosító: ..........................................  Adószám:  ..............................................................  

Törvényes képviselő:  ...............................................................................................................................  

Törvényes képviselő címe: .......................................................................................................................  

Születési hely: .......................................................... Születési idő:  ..........................................................  

 

Igénybe veszem az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokat: (Kérem x-el jelölje!) 

 

Megnevezés Igénybe veszem Nem veszem igénybe 

Előzetes tudásszintfelmérés   

Képzési szükségletek felmérése 

és képzési tanácsadás 
  

Elhelyezkedési tanácsadás   

 

 

Az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, adataim a képzéssel kapcsolatos használatához 

hozzájárulok. A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatkezelési tájékoztató 

képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az 

ügyfélszolgálatán tesz közzé. 

 

A jelentkezés dátuma:  .....................................................  

 

 

……………………………….. 

jelentkező aláírása 
         ……………………………….. 

        törvényes képviselő aláírása 

 

……………………………….. 

  az intézmény képviselőjének aláírása 

 

 
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 
- eredeti jelentkezési lap (értelemszerűen kitöltve)  

- Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat  

- jogosítvány mindkét oldalának másolata 

- személyi igazolvány, lakcímkártya mindkét oldalának másolata  

- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány  

- ill. szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata 


