
Tisztelt Hölgyem/Uram!

*Kötelező mezők

* Neve: 

*Születési neve: 

*Születési helye: 

*Születési ideje (év.hónap.nap): 

*Anyja neve: 

*Állampolgársága: 

*Legmagasabb iskolai végzettsége (kérjük, a felsoroltak közül a megfelelő 

végzettséget, vagy annak számát írja be!): ált. iskola 8 osztályánál kevesebb (1); 8 

évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség (2); befejezett 10 évfolyam (3); 

szakiskola (4); speciális szakiskola (5); szakmunkásképző iskola (6);  befejezett 

szakközépiskolai 12 évfolyam (7); befejezett  gimnáziumi  12  évfolyam  (8);  

szakközépiskolai  érettségi  (9);  gimnáziumi  érettségi  (10);  technikumi végzettség 

(11); felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma (12); szakirányú 

felsőfokú végzettség (13)

Szakképesítése: 

Foglalkozása: 

*Munkajogi státusza (kérjük, a felsoroltak közül a megfelelő munkajogi státuszt, 

vagy annak számát írja be!!): Alkalmazott (1),  Vállalkozó,  vállalkozásban  segítő  

családtag (2), Munkanélküli (3),  Tanuló,  fizetés  nélküli gyakornok (4), Nyugdíjas 

(5), Munkaképtelen (rokkant) (6), Gyeden,  gyesen,  gyeten lévő (7), Háztartásbeli 

(8), Egyéb inaktív (9)

*Ezzel a képzéssel hányadik szakképesítését szerzi? 

*Lakhelyének irányítószáma: 

*Lakcíme: (város, utca, házszám) 

*Értesítési címe (ha más, mint a lakcíme): 

*Telefonszáma: 

*E-mail címe: 

*Társadalombiztosítási azonosító száma: 

*Számlázási név (Amennyiben a képzés finanszírozója nem a résztvevő): 

*A finanszírozó székhelyének címe: 

*A finanszírozó levelezési címe (amennyiben más, mint a székhely címe):

*A finanszírozó (amennyiben nem a képzés résztvevője) adószáma: 

Kérjük, jelölje be, mily módon értesült képzésünkről (a felsoroltak közül írja be a 

megfelelőt, vagy annak számát!): ismerőstől (1), A KOGART honlapjáról (2), a 

KOGART hírleveléből (3), szórólapról (4), Facebook bejegyzésből (5), KOGART-

kiállításon (6), Egyéb módon, éspedig:

*Dátum:

*Aláírás: 

KOGART Galéria Kft.

1062 Budapest, Andrássy út 112.

Festménybecsüs képzés (OKJ 51 341 03)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000429/2014/A001

A csatolt adatkezelési tájékoztató elolvastam és elfogadom. Kijelentem, hogy a saját nevemben regisztrálok, továbbá hozzájárulok személyes adataim hírlevek, meghívók, 

programjánlók céljából történő kezeléséhez. (Kérjük, jelölje be!)

JELENTKEZÉSI LAP

Köszönjük együttműködését!

Köszönjük jelentkezését a KOGART Galéria Kft. által szervezett OKJ-s végzettséget adó festménybecsüs képzésre!

Az alábbi jelentkezési lapon feltüntetett adatokat, melyeket bizalmasan kezelünk, a résztvevőkkel kötendő felnőttképzési szerződésben használjuk fel, illetve azok a 

felnőttképzési törvényben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítéséhez szükségesek. Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a csatolt adatkezelési 

tájékoztatót!


