
 
KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM 

Cím: 9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7. 9901 Körmend. Pf.: 98 

Telefon: (+36-94) 592-650, BM: 26/6240; Fax: (+36-94)592-685, BM: 26/6270 

 E-mail: krvt@krvt.police.hu   

OM azonosító: 102493; Felnőttképzési engedély száma: E-001423/2016 

Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000881 

 

JELENTKEZÉSI LAP  

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök 

képzéséről és vizsgáztatásáról szóló a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján szervezett 

képzésen résztvevők számára 

(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!) 

 

Képzési időpont:  2022. október 11.    (Elméleti online) 

2022. október 12.    (Gyakorlat jelenléti) 

     

Képző intézmény:                Körmendi Rendvédelmi Technikum 

                                               9900 Körmend, Alkotmány u. 5-7. 

 

Gyakorlati képzés helye: 9900 Körmend, Alkotmány u. 5-7. 

 

Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000881 

A képzésben résztvevő adatai: 

Név:………………………………………………………  

Születési név (férfiaknál is ki kell tölteni!):……………………………………………………. 

Születési ország, hely, idő:………………………………………………………………….... 

Anyja születési neve:…………………………………………………………………………… 

Állandó lakcím:………………………………………………………………………………… 

Adószáma: …………………………………………………………………………………...... 

Oktatási azonosító: …………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:………………………………………………………………………………….. 

E-mail címe:……………………………………………………………………………………. 

 

Legmagasabb állami iskolai végzettsége:   

 

a) általános iskola 

b) középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium) 

c) középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (szakgimnázium, szakképzőiskola, 

szakiskola) 

d) középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum) 

e) felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény) 
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f) felsőfokú szakképzés (felsőoktatási intézmény) 

 

 

 

 

A képzésre csak az jelentkezhet, aki szakirányú előképzettséggel rendelkezik (pl. halőri 

tanfolyam, hivatásos vadász tanfolyam stb.) A jelentkezéshez szükséges csatolni a szakirányú 

végzettség bizonyítványának (tanúsítványának) másolatát is. 

 

Szakterület megnevezése: ………………………………………………………………….. 

 

Szállást igényel:                                                                    □ igen        □ nem 

 

A Felnőttképzőnek a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény III. fejezet 11. § (2) 

bekezdés b) pontja szerint, a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania. 

Kér-e előzetes tudásmérést? □ igen  X nem 

A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások igénybe vétele: 

 

Kéri a konfliktusoldás, stresszkezelés a rendészeti  

munkában elnevezésű szolgáltatást?    □ igen  X nem 

 

 „Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési   □ igen  X nem 

technikák” szolgáltatást igénybe kívánja venni? 

 

 

 

_________________________, ______ (év) ____________________(hó) _______ (nap) 

 

 

Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem   

 

Tudomásul veszem, hogy a fenti személyes adataimra a képzésben történő részvételem érdekében 

van szükség. Egyben hozzájárulok személyes adataimnak a Körmendi Rendvédelmi 

Technikumban történő felhasználásához, kezeléséhez és megőrzéséhez a jogszabályok által 

meghatározott formában és időtartamig. 

 

Adataim a valóságnak megfelelnek, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő 

felvitelükhöz hozzájárulok. 

 

 

 

        

…………………………………... 

jelentkező aláírása 



 
 

 


