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1Az iskolai végzettséget a Képzőnél eredeti dokumentummal kell igazolni. 

           UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. 
         Oktatási Üzletág 

       9026 Győr Egyetem tér 1. 
 Nyilvántartásba vételi szám: E-000518/2014 

Tel. 96/613-644 
Fax: 96/503-458 

Cégjegyzékszám: 
Cg. 08-09-015303 

Adószám: 
21508211-2-08 

Bankszámla: 
10300002-33221799-00003285 

E-mail: 
oktatas@univgyor.hu  

JELENTKEZÉSI LAP 
(Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!) 

1. A tanfolyam megnevezése: ESD koordinátor (E-000518/2014/B003)

2. Személyi adatok:

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

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

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

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

Iskolai végzettsége1: .................................................................................................................................................  .........................  

Idegennyelv-ismeret:  ..............................................................................................................................................  .........................  

Telefon:.....................................................................................................................................................................  .........................  

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

Állampolgársága: ....................................................................................................................................................  .........................  

Társadalombiztosítási azonosító jele:. ...................................................................................................................  .........................  

Munkajogi státusza: 1. alkalmazott 2. vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag 3. munkanélküli 4. tanuló, fizetés nélküli 
gyakornok 5. nyugdíjas 6. gyeden, gyesen, gyeten lévő 8. háztartásbeli 9. egyéb inaktív 
(Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje. Az Ön munkajogi státuszával kapcsolatos információkra a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése miatt van szükségünk.) 

3. Állandó lakcím:

Irányítószám:……….. Helység: ..........................................................................................................................................................  

Utca, házszám, emelet: ........................................................................................................................................................................  

4. Értesítési cím: (ha nem ugyanaz, mint az állandó lakcím)

Irányítószám: ………..  Helység:  .......................................................................................................................................................  

Utca, házszám, emelet:  .......................................................................................................................................................................  

5. Adatok számlázáshoz: (abban az esetben kell kitölteni, ha nem a résztvevő a számlaviselő)

Számlaviselő neve:. .............................................................................................................................................................................  

Számlaviselő címe: ..............................................................................................................................................................................  

Egyéb, a számlán feltüntetendő adat: ..................................................................................................................................................  

Nyilatkozom, hogy a képzésben való részvételem központi költségvetésből/ szakképzési hozzájárulásból / európai uniós 
forrásból TÁMOGATOTT / NEM TÁMOGATOTT. (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

Kijelentem, hogy amennyiben a képzésem támogatott, akkor a jelentkezési lapommal egyidejűleg visszaküldöm a támogatás 
részleteit tartalmazó cégszerűen aláírt NYILATKOZAT-ot, legkésőbb a képzés első napját megelőző harmadik napig. (A nyilatkozat 
hozzáférhető a www.univgyor.hu weboldalon vagy igényelhető az oktatas@univgyor.hu címen.)  

Hely, idő: 

 …………………………………………. 
   Felnőttképzésben résztvevő aláírása 

A részvételi díjról átutalásos számlát bocsátunk ki, melynek kifizetése feltétele a képzés elvégzését igazoló dokumentum 
kiadásának.  
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