
 

Kérem, hogy a jelentkezési lapot személyesen vagy levélben juttassa el a képző céghez! 

Jelentkezési lap 
(Kérjük, nyomtatott betűvel, jól olvashatóan kitölteni!) 

 

1. Választott képzés (OKJ száma): Személy- és vagyonőr OKJ 32 861 01 

2. Név: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

3. Születési hely, idő (év, hó, nap): ................................................................................................................................................................................................  

4. Anyja leánykori neve:  ............................................................................................................................................................................................................................  

5. Lakcím: Irsz: .......................................... Település: ....................................................................................................................................................................................  

Utca/tér: ............................................................................................................................. ...............Házszám: ......................... Emelet: ................... Ajtó: .................... 

Értesítési cím: Irsz: .......................................... Település: .................................................................................................................................................................  

Utca/tér: ............................................................................................................................. ...............Házszám: ........................ Emelet: .................... Ajtó: ..................... 

6. Mobilszám: +36 .............................................................................................  Lakástelefon: ............. .............................................................................................. 

E-mail cím:  .......................................................................................................  TAJ:  ..................................................................................................................................  

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

Nem magyar állampolgár esetén tartózkodásának jogcíme:  ...............................................................................................................  

Tartózkodásra jogosító okirat/okmány megnevezése, száma:  ..........................................................................................................  

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

8. Legmagasabb iskolai végzettség (megfelelő aláhúzandó):   általános iskola ……. osztály /  

általános iskola 8. osztály / 10. osztály / szakiskola / speciális szakiskola / szakmunkás /  

befejezett szakközépiskolai 12. évfolyam / szakközépiskolai érettségi / befejezett gimnáziumi 12. évfolyam / 

gimnáziumi érettségi / technikumi végzettség / felsőfokú intézményben megszerzett oklevél, diploma / 

szakirányú felsőfokú végzettség  

9. Szakmai végzettsége(i):  .......................................................................................................................................................................................................................  

Összesen hány szakmai végzettsége van (megfelelő aláhúzandó): 0  /  1  /  2  /  3, vagy több: ………….. 

10. Nyelvi ismeretek:  ...............................................................................................................................................................  

11. Képzési díjat fizeti (megfelelő aláhúzandó): Képzésben résztvevő  /  Támogató 

Fizetés módja (megfelelő aláhúzandó): átutalás / csekk 

 Amennyiben Támogató, annak neve és címe:  .......................................................................................................................................................................  

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

12. Munkajogi státusza (megfelelő aláhúzandó): alkalmazott / vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag / 

álláskereső / tanuló, fizetés nélküli gyakornok / nyugdíjas / munkaképtelen (rokkant) / GYED-en, GYES-en, 

GYET-en van / háztartásbeli / egyéb inaktív 

13. A képzéshez kapcsolódóan az alábbi felnőttképzést kiegészítő tevékenységet rendelem meg: 
  Előzetes tudás mérése  Elhelyezkedési tanácsadás  Képzés hatékonyságának növelése 

 Munkavállalás elősegítése   Nem kívánok felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybe venni 

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Aláírásommal igazolom, hogy: 

   az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. 

 hozzájárulok ahhoz, hogy az OK-TAT-60 Kft. képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató leveleket 
továbbítson számomra megadott elérhetőségeimre. 

 
Kelt (helyszín, dátum): ...................................................................................................... Aláírás: ...............................................................................................................  

 



 

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: ................................................................... 

 

Szakmai alkalmassági orvosi vélemény 

 

A vizsgálat eredménye alapján ...............................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………ügyfél 

Személy- és vagyonőr szakmában 

 

ALKALMAS   IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS   NEM ALKALMAS 

 

Nevezett szakmai alkalmasságát érintő korlátozás: 

Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat .... hét múlva 

Kelt: ................................................................... 

 

P. H. 

 

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

foglalkozás-egészségügyi 

szakellátó hely orvosa 

  


