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ELEKTRONIKAI, LOGISZTIKAI ÉS VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (HM EI Zrt.)
www.hmei.hu
Felnőttképzési engedély szám: E-001242/2015

JELENTKEZÉSI LAP
Fegyveres biztonsági őr (53 861 05) képzésre
(Nyomtatott betűvel, olvashatóan kell kitölteni!)

Név: ......................................................................................................................................................................................
Születési, hely idő: ...................................................................... ...............

.

.

Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................
Lakóhelye:

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

Tartózkodási helye:

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

Állampolgársága: .....................................................................
Személyi igazolvány/vezetői engedély/tartózkodási engedély száma: .................................................................................
Állami iskolai végzettsége: ...................................................... Szakmai végzettsége: ........................................................
Eddigi OKJ szakképesítéseinek száma: ................................................................................................................................
Telefonszám: ........................................................ E-mail cím: ............................................@ ............................................
TAJ száma: ...........................................................................................................................................................................
Munkajogi státusz:
Alkalmazott

Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag

Munkanélküli

Tanuló, fizetés nélküli gyakornok

Nyugdíjas

Munkaképtelen (rokkant)

GYEDen, GYESen, GYETen lévő

Háztartásbeli

Egyéb inaktív

A jelentkező legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb

Befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam

8. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Befejezett gimnáziumi 12 évfolyam

Befejezett 10. évfolyam

Szakközépiskolai érettségi

Szakiskola

Gimnáziumi érettségi

Speciális szakiskola

Technikumi végzettség

Szakmunkásképző iskola

Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél

Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6.
Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-042134
Adószám: 10815135-2-51; HU10815135
Telefon: 06/1-431-2900; HM: 45-111
Fax:06/1-275-0972, HM: 45-672
E-mail: hmei@hmei.hu

TÁJÉKOZTATÁS
A képzéssel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a képzésre jelentkezőt (továbbiakban Jelentkező):
1. Képzés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr (OKJ 53 861 05) szakképesítés-ráépülés
2. Szakmai és vizsgakövetelmények: a 20/2013. (V.28.) BM rendelet alapján
3. Megszerezhető végzettség: Fegyveres biztonsági őr végzettség, OKJ-s bizonyítvány
4. A HM EI Zrt. a képzést a 20/2013. (V.28.) BM rendelet alapján folytatja le.
5. A HM EI Zrt. 20/2013. (V.28.) BM rendelet szerinti sikeres szakmai vizsga letétele esetén sem köteles munkahelyet
biztosítani a Jelentkezőnek.
6. A tanfolyam elvégzéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát az oktatás megkezdéséig
meg kell küldeni.
7. Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam csak megfelelő létszám esetén indul.
8. Alulírott tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdése előtt a képzővel „Felnőttképzési szerződés”-t köt.
9. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek.
10. A jelentkezési lap kitöltése, leadása, beküldése semmiféle jog, kötelezettség létesítését nem jelenti.
Képzés és vizsga ideje: ........................................................................................................................................................
Helyszín: ..............................................................................................................................................................................

NYILATKOZAT ADATKEZELÉSRŐL:
A felnőttképzést folytató intézmények a 2001. évi CI. törvény 28.§-a, ill. mellékletében meghatározott adatokat tartják
nyilván, illetve kezelik azokat. Az adatok statisztikai célra, illetve a felnőttképzési intézmény e törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra
alkalmatlan módon átadhatók. A felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységéről a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény előírásai szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.
A jelentkező a vonatkozó jogszabályok alapján a jelentkezési lap aláírásával hozzájárulását adja adatainak
tárolásához, kezeléséhez, statisztikai célú adatszolgáltatáshoz.

Kelt:………………………….., ………... év………... hónap………... nap

……………………………………
Jelentkező aláírása

