
Felnőttképzési engedélyszám:  

E/2021/000098 
 

Jelentkezési lap 
 

 

A Képzőintézmény adatai: 

 

Az intézmény neve Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft. 

Az intézmény székhelye, 

levelezési címe 

1114 Budapest, Villányi út 8, 

1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

Cégjegyzékszáma 01-09-067775  

Adószáma 10367326-2-43 

Az intézmény képviseletére jogosult 

személy 
Nagy Zsolt István – ügyvezető igazgató 

Felnőttképzési engedély nyilvántartásba 

vételi száma 
E/2021/000098 

Az intézmény ügyfélszolgálatának címe 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 

Honlap és elektronikus levelezési címe https://easylearning.hu/ 

Kapcsolattartó neve, elérhetőségei 
Hadi Nikolett - Képzésszervező 

+36-1-483-1700, hadiniki@easylearning.hu  

 

Kérjük, jelölje az alábbi táblázatban, hogy mely képzésen kíván részt venni: 

 

Képzések megnevezése 
Képzés 

időpontja 
Képzés helyszíne 

Jelentkezés 

(igen/nem) 

Szakmai digitális ismeretek, különös 

tekintettel az ajánlat készítési digitális 

alapismeretekre, az építőipari mikro-, kis- 

és középvállalkozások 

munkahatékonyságának növelésére 

2021.06.22. - 

2021.06.24. 

(kedd-szerda-

csütörtök) 

Hotel Fit Hévíz, 

8380 Hévíz, 

Kossuth Lajos utca 

76. 
  

Magával tudja hozni a képzés idejére saját laptopját?  

 

  

https://easylearning.hu/
mailto:hadiniki@easylearning.hu
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Jelentkező adatai: 

Neve: 
 

Születési neve:  

Anyja leánykori neve:   

Születési helye:   

Születési ideje (év, hó, nap):   

Állandó lakcíme: 
  

Bejelentett tartózkodási helye: 
  

Állampolgársága:   

Telefonszáma:   

E-mail címe: 
 

Oktatási azonosító száma (ha 

már van):  

Nem magyar állampolgár 

esetén, a Magyarország 

területén való tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra 

jogosító okirat, okmány vagy a 

tartózkodási jogot igazoló 

okmány megnevezése és száma:  
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Legmagasabb iskolai 
végzettsége 

Kérjük, szíveskedjen 
a megfelelőt jelölni. 

 általános iskola 8 osztályánál kevesebb 

 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség 

 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 
 

 

 

 

 

Munkajogi státusza 

Kérjük, szíveskedjen 
a megfelelőt jelölni. 

 Alkalmazott 

 Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag 

 Tanuló, fizetés nélküli gyakornok 

 Nyugdíjas 

 Munkaképtelen (rokkant) 

 GYED-en, GYES-en, GYET-en lévő 

 Háztartásbeli 

 Egyéb inaktív 

 Álláskereső 
 

 

A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával elismerem, hogy a képző intézmény általános 

adatkezelési- és adatszolgáltatási nyilatkozatát megismertem, és hozzájárulok a személyes 

adataim feldolgozásához. 

Dátum: …………………………, 2021 év ……………… hó …... nap 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………. 

Jelentkező aláírása 


