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Adatkezelési hozzájárulás: 
Az oktatási tevékenységhez kapcsolódó megszerzett személyes és egyéb adatokat, információkat a Konformitás Tanúsító Kft. munkatársai a GDPR 
követelményei szerint kezelik. Nem őrizzük a szükségesnél hosszabb ideig, nem adjuk ki harmadik félnek, csak célhoz kötött ügyintézés érdekében. 

Élhet visszavonási, törlési, módosítási jogával a törvényben és az adatkezelési szabályzatunkban meghatározott módokon. 
Hozzájárulok adataim kezeléséhez a Konformitás Tanúsító Kft. számára. ☐ IGEN ☐ NEM 

 

 

Tisztelt Jelentkező! 
Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatót olvassa végig figyelmesen! 

 
 

• A képzés költségeinek megtérítéséhez nem vehető igénybe sem szakképzési hozzájárulás, sem állami támogatás, sem pályázati forrás. 
 

• A részvételi díj tartalmazza a teljeskörű oktatás-, vizsga-, 1db magyar- és 1db idegen nyelvű bizonyítvány költségét.  
További igazoló okirat díja nettó 3.000 Ft. + ÁFA. 
 

• Amennyiben a jelentkező nem tud a képzésen részt venni, köteles ezt a Konformitás Tanúsító Kft. felé írásban (e-mail) jelezni 24 órával a 
tanfolyam megkezdése előtt. Ennek elmulasztása esetén nettó 8.000 Ft. + ÁFA adminisztrációs díj kerül kiszámlázásra! 

 
• Tudomásul veszem, hogy ezen jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga 

után.  
 

• A képzés végeztével a Konformitás Tanúsító Kft. átutalásos számlát állít ki 8 napos fizetési határidővel, melyet e-mailben mellékelve küldünk 
el minden résztvevőnek. 
 

• A bizonyítványok és a számla eredeti példányának kézbesítése kizárólag a számla kiegyenlítését követően kerül postázásra! 
 

• Számlázási adatokhoz kérjük feltüntetni az adószámot, amennyiben gazdálkodó szervezetről/egyéni vállalkozásról van szó. 
 

• A jelentkezési lap visszaküldésével automatikusan elfogadásra kerül a képzésre való jelentkezés!  
 

• A tanfolyamot megelőző napon megküldjük a szükséges oktatási segédanyagokat Google Drive megosztással. A képzéshez való 
csatlakozási linket/meghívót az oktató fogja kiküldeni. Amennyiben változás történik és/vagy elmarad az oktatás a megadott elérhetőségeken 
azonnal értesítjük Önt. 
 

• A képzés távoktatás keretein belül, a Google Meet rendszerén keresztül kerül lebonyolításra. (Kizárólag Gmail-es e-mail fiókkal lehetséges az 
online felületre belépni, melyhez javasolt böngésző a Google Chrome.) 
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TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE 

ÉS IDŐPONT 

 
 MSZ EN ISO 9001:2015 MIR tanfolyam – 2023. február 22-23. 8.00 – 16.00 
 MSZ EN ISO 14001:2015 KIR tanfolyam – 2023. április 12-13. 8.00 – 16.00 
 MSZ EN ISO 45001:2018 MEBIR tanfolyam – 2023. május 03-04. 8.00 – 16.00 
 

HELYSZÍN 
 

ONLINE TÁVOKTATÁS - Google Meet  
 

ÁR 
(KIR, MIR) 

 
ÁR 

(MEBIR) 

 cég/magánszemély 
nettó 40.000 Ft + ÁFA / képzés 
 
 cég/magánszemély 
nettó 55.000 Ft + ÁFA 

 SZTE hallgató/dolgozó 
nettó 25.000 Ft + ÁFA / képzés 
 
 SZTE hallgató/dolgozó 
nettó 35.000 Ft + ÁFA 

IDEGEN NYELVŰ 
BIZONYÍTVÁNY  angol                                  német 

VISELT NÉV 

SZÜLETÉSI NÉV 

 

 megegyezik  

ANYJA NEVE  

SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY  

LEGMAGASABB ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG 

 Szakmunkásképző, szakiskola 
 Gimnázium 
 Szakközépiskola, technikum 

 Főiskola 
 Egyetem 

ELÉRHETŐSÉGEK 
E-mail cím:   

Telefonszám:  

LAKCÍM  

SZÁMLÁZÁSI CÍM 

 
 

FIZETÉSI MÓD        ÁTUTALÁS  

BIZONYÍTVÁNY KÉZBESÍTÉSI 
CÍME    

 
 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek. 
Megismertem és tudomásul vettem a tájékoztatóban rögzített feltételeket. 

 
 
 
Kelt: __________, ____ év ____ hónap ____ nap                        __________________________ 
                                   aláírás 
 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Kérjük a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot legyen szíves elküldeni a konformitastanusito@gmail.com címre! 
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