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Kérjük, fordítsa meg a lapot! 

Jelentkezési lap 

Alulírott jelentkezem a RutinSoft Számítástechnikai Kft. alábbi képzésére: 

A képzés neve: Számítógépkezelői ismeretek ECDL vizsgával 

A képzés moduljainak 
megnevezése: 

Operációs rendszer és fájlkezelés; Szövegszerkesztési is-
meretek; Táblázatkezelési ismeretek; Internet használata, el-
ektronikus levelezés 

A képzés helye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 25/a. 

A képzés tervezett kezdése:  

A képzés tervezett befejezése:  

A képzés óraszáma: 96 óra (elmélet: 10 óra, gyakorlat: 86 óra) 

A képzés ütemezése: Heti 8 óra 

A képzés díja: 80.000 Ft (részletfizetési lehetőség: 20.000 Ft/részlet) 

 

Név:  ___________________________________  Születési név: ____________________________ 

Anyja születési neve: ______________________  TAJ száma:    

Születési hely:  ___________________________  Születési idő:    

Állandó lakcíme:   ______________________ város,  ___________ utca  _______ házszám 

Tartózkodási hely:   ____________________ város,  ___________ utca  _______ házszám 

Telefonszám: ____________________________  E-mail cím: ______________________________ 

Állampolgárság:  ____________________________________________________________________ 

Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme:  ______________________ 

A tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése:  ____________________ Száma:  _________ 

Munkahely neve:  ___________________________________________________________________ 

Munkahely címe:   _____________________ város,  ___________ utca  _______ házszám 

Munkajogi státusz: 

 Alkalmazott 
 Vállalkozó, vállalkozásban 

segítő családtag 
 Munkanélküli 

 Tanuló, fizetés nélküli gya-
kornok 

 Nyugdíjas 
 Munkaképtelen (rokkant) 

 Gyeden, gyesen, gyeten lévő 
 Háztartásbeli 
 Egyéb inaktív 

  



 

 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

 ált. iskola 8 osztályánál kevesebb 
 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai vég-

zettség 
 befejezett 10 évfolyam 
 szakiskola 
 speciális szakiskola 
 szakmunkásképző iskola 
 befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam 

 befejezett gimnáziumi 12 évfolyam 
 szakközépiskolai érettségi 
 gimnáziumi érettségi 
 technikumi végzettség 
 felsőoktatási intézményben megszerzett 

oklevél, diploma 
 szakirányú felsőfokú végzettség 

Eddig megszerzett szakképesítéseinek száma:  ____________________________________________ 

A szakképesítés(ek) megnevezése: ______________________________________________________ 

A képzési díjat 
a képzés első oktatási napján egyösszegben  készpénzben befizetem  átutalom 
havi részletekben  készpénzben befizetem  átutalom 

A képzési díj 1. részletét a jelentkezési lap átadásakor, személyesen kérjük megfizetni (beiratkozási 
díj). Bankszámlaszám: Szabolcs Takarékszövetkezet 68800109-11115885 

Az előzetesen megszerzett tudás mérését:  kérem  nem kérem 
(Támogatásból megvalósuló képzés esetén kötelező) 

A képzés indulásáról  ismerőstől  hirdetésből  egyéb módon 
értesültem. 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak 
megfelelnek. A képzésben való részvételre, a képzési díj fizetésére és esetleges visszatérítésére vonat-
kozó tudnivalókat a szerződéskötés alkalmával a magam részére kötelezőnek ismerem el. Elfogadom 
és hozzájárulok ahhoz, hogy a RutinSoft Számítástechnikai Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
személyes adataimat rögzítse, nyilvántartsa, kezelje, valamint továbbítsa kizárólag abból a célból, hogy 
a jövőben is tájékoztathasson a RutinSoft Számítástechnikai Kft. képzéseiről, szolgáltatásairól, 
termékértékesítéseiről. Adataimat addig használhatják fel erre a célra, ameddig nem kérem a tör-
lésüket. 

Kijelentem, hogy a RutinSoft Számítástechnikai Kft. fenti képzésének írásos tájékoztatóját átvettem, a 
képzés ütemtervét megismertem, a jelentkezési lap átadásakor a képzési díj 1. részletét befizettem és 
tájékoztattak a panaszkezelés szabályairól. 

Alulírott beleegyezem, hogy a RutinSoft Számítástechnikai Kft. a képzés lebonyolításánál megfelelő 
szakértelemmel rendelkező harmadik személy közreműködését igénybe vegye. 

Kelt:  ____________________________________  

 jelentkező aláírása 

Kérjük, hogy a kitöltött lapot hozza el ügyfélszolgálatunkra (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 25/a.). 
Köszönjük! 


