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A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti 

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG 

JELENTKEZÉSI LAP  
Képző intézmény által kötelezően kezelendő adatok az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés 
(írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. 
(Adatkezelés Adatkezelési tájékoztatónk szerint. 

Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem kívánja megadni az alábbi adatok valamelyikét, nem vehet 
részt képzésünkön, mivel az alábbi adatok nyilvántartása törvényi előírás számunkra.) 
 

A tanfolyam neve  

A tanfolyam időpontja  

A tanfolyam azonosítója  

 
Kérjük, pontosan, a személyi igazolványon szereplő adatokat írja be.  
 

Családi és utóneve  

Születési családi és utóneve  

Születési helye  

Születési ideje  

Anyja születési családi és utóneve  

Elektronikus levelezési címe  

Telefonszáma  

Oktatási azonosítója (kérjük, 
jelölje/válassza ki a megfelelőt) 

nincs 
nem tudom, van-e 
oktatási azonosító szám: ……………………………… 

Tanúsítvány kiállítását 
nem kéri 
elektronikusan kéri 
papíralapon kéri 

 

Legmagasabb 
befejezett iskolai 
végzettsége 
(kérjük, jelölje/válassza 
ki a megfelelőt) 
 

Végzettség nélkül  
Általános iskolai végzettség  
Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi 
(gimnázium)  
Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés 
(szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola) 
 

Középfokú végzettség és középfokú 
szakképzettség (technikum)  
Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú 
szakképzettség (felsőoktatási intézmény)  
Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási 

intézmény) 

 

Fizetési mód  átutalás 

bankkártya 

készpénz 
 

Kedvezmények*  diák  nyugdíjas  munkanélküli (10%) 

 visszatérő hallgató (5%) 

 egyéb: ___________________________ 
Számlázási adatok 

Név: 

 

Cím: 

 

Cég esetén adószám: 
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*Kedvezmények 

 az ÖI visszatérő hallgatóinak a 2. tanfolyamtól, illetve családtagoknak (szülő, gyermek, házastárs, testvér): 5% 

 érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, az ÖI hallgatóinak a 7. tanfolyamtól 
(amennyiben 6 éven belül 6 tanfolyamon vett részt): 10% 

 az ÖI törzshallgatóinak (a 12. tanfolyamtól, amennyiben 12 éven belül 11 tanfolyamon vett részt): 20% 

 a kedvezmények és/vagy utalványok nem összevonhatók 

 Visszatérő hallgatónak az minősül, aki a beiratkozást megelőző egy évben tanfolyamon vett részt az ÖI-ben. 

 A kedvezmények bizonyos tanfolyamokra nem vonatkoznak (pl. gyermek- és ifjúsági tanfolyamok, egyes 

szaknyelvi tanfolyamok, stb.). Kérjük, a befizetést megelőzően érdeklődjön Tanfolyami irodánkban, hogy az 
Ön által kiválasztott tanfolyamra milyen kedvezmények használhatók fel.  

 Ha az utalás még a számla kiállítása előtt történik, nem áll módunkban a kedvezményeket érvényesíteni.  

 

 Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy amennyiben a kurzus díjának egyenlítése nem történik meg a tanfolyam indulását 
megelőző hétig, úgy a regisztráció érvényét veszti.  

 A beiratkozott hallgatóknak jogában áll legkésőbb az első órát követő munkanapon a tanfolyamot írásban lemondani. 

Beiratkozott hallgatók lemondása esetében 2.000 Ft / 45 perc sztornírozási kötbért számítunk fel és a tandíj 
fennmaradó részét visszafizetjük. Későbbi időpontban történt tanfolyam-lemondás esetén nem áll módunkban 
visszafizetni a kurzus árát. 

 Számlareklamációt (pl. rossz cím) a számla kiállításától számítva 15 napig tudunk elfogadni. Ezen túl nem áll 
módunkban új számlát kiállítani. 

 Amennyiben egy tanfolyamot a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem tudunk elindítani, a teljes befizetett összeget 
visszatérítjük. 

 Áraink az összes tanfolyam esetében minimum 5 főre vonatkoznak. Az Osztrák Intézet fenntartja magának a 
jogot, hogy kisebb létszámú csoportoknál csökkentse a tanórák számát. 

 
 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam magadott személyes adatokat az Osztrák Intézet Budapest nyilvántartás 
és marketing céljából a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával megőrizze.  

 

 Elfogadom az Osztrák Intézet Budapest (ÖI) Fizetési feltételeit. 
 

 A Felnőtt képzési szerződés tartalmát megismertem.  
 
 

 

A Képzésre jelentkező személy (továbbiakban Résztvevő) ezen adatlap aláírásával elismeri: 

 Képző intézménytől tájékoztatást kapott arról, hogy az alábbiakban megadott adatai képző intézmény által 
kötelezően kezelendő adatok az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban 
történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. Az adatkezelés a képző intézmény honlapján 
megtalálható Adatkezelési tájékoztató szerint történik. 

 Tájékoztatást kapott a képzési díjról az alábbiak szerint, a megfelelő jelölendő: 

 Résztvevő a költségviselő 

 Nem a Résztvevő a költségviselő. Költségviselő:  

o Költségvetési támogatás 
o Európai uniós forrás 

o Szakképzési hozzájárulás 
o Munkáltató (vállalkozás)

 

 

 

 

Dátum: ______________________ 

 

 
 
 

 
 
Résztvevő aláírása: ______________________  
 
Törvényes képviselő aláírása (14 és 18 éves kor közötti 
Résztvevő esetében):  
 
 
__________________________ 


