
 

Cím: Bosch Rexroth Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 104. 
Címzett: Ferenczi Borbála oktatásszervező  

Tel:+36 1 884 4117;+36 70 382-7202 
E-mail: borbala.ferenczi@boschrexroth.hu 
 

JELENTKEZÉSI LAP  

                                               (NYOMTATOTT BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!) 

 
A jelentkező neve: ................................................................................  

Születési hely: ……...........................................................…, idő: 19…… év …………………. hó .......... nap 

Anyja neve: …….......................................................................…  

Jelölje meg a jelenlegi státuszát: alkalmazott, vállalkozó, munkanélküli, tanuló, fizetés nélküli gyakornok, 
nyugdíjas, munkaképtelen (rokkant), gyeden, gyesen, gyeten van, háztartásbeli, egyéb inaktív. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi iskolai végzettséget*, szakmai előképzettséget tudom 
hitelesen igazolni: 

8 évfolyam elvégzésével 
tanúsított iskolai végzettség 

 
Szakmunkásképző iskola 

 
Gimnáziumi érettségi 

 

Befejezett gimnáziumi 12. 
évfolyam 

 
Befejezett szakközépiskolai 

12. évfolyam 

 
Középfokú szakképesítést nyújtó 

iskola, tanfolyam 

 

Szakközépiskolai érettségi 
 

Technikumi végzettség 
 Felsőoktatási intézményben 

megszerzett oklevél, diploma 

 

* A megfelelő cellába helyezze el az „X”-et. Amennyiben közép- és felsőfokú végzettsége műszaki jellegű, akkor kérjük az 
”X” helyett „M” betűt írjon be. 

 
Adja meg legmagasabb iskolai végzettségét kibocsátó okiratának a számát:………………………………… 

Az okiratot kibocsátó intézmény nevét:……………………………………………………………………………. 

A tudásszint, kompetencia előzetes felmérésére:   igényt tart  nem tart igényt 

Munkahely neve: .................................................................................................................................................... 

Munkahely címe: város: ..……........……………………… utca: ............……….… hsz.: .….… 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: ......................................................................................................................... 

A tanfolyam költségének finanszírozója:   résztvevő   munkáltató  egyéb pl. támogatás 

A támogatott képzés finanszírozási forrása: ........................................................................................................ 

A támogatás % -os mértéke (intenzitása): ............................................................................................................. 

A jelentkező ezúton nyilatkozik, hogy:  

 foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett:     igen  nem 

 1 éves gépkezelői/üzemeltetői gyakorlattal rendelkezik:   igen  nem 

 általános műszaki ismeretekkel rendelkezem:     igen  nem 
 

Melyik tanfolyam(ok)ra jelentkezik: 

1. Tanfolyam címe: ............................................................................................................................................. 

Időpontja: .......................... 

2. Tanfolyam címe: ............................................................................................................................................ 

Időpontja: ............................. 

............……………….. 20 …… év ….………..…... hó ........ nap 
 
A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával igazolom a megadott adatok hitelességét és egyúttal tudomásul veszem 
az Általános Szerződési Feltételekben foglalt adatkezelési, valamint a felnőttképzés nyújtásával kapcsolatos 
szabályokat. 

………………………………………………………………….. 

Jelentkező aláírása 

 
A tanfolyamokkal kapcsolatos esetleges kérdéseiket, igényeiket kérjük, jelezzék az 

oktatas@boschrexroth.hu címen! 

tel:+36
mailto:borbala.ferenczi@boschrexroth.hu
mailto:oktatas@boschrexroth.hu

