
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 

1149 Budapest, Mogyoródi út 32. A5/01-03., +36 1 782 4551, +36 20 457 7616, tszvsz@tszvsz.hu 

 

 

 
A jelentkezési lap visszaküldhető e-mailen - tszvsz@tszvsz.hu vagy személyesen 1149.Mogyoródi út 32. szám alatti irodánkban leadható. 

Kérjük ebben az esetben előzetesen telefonon az időpont egyeztetését! 

*Aláírásommal hozzájárulok adataim kezeléséhez, és ahhoz, hogy a képzésen esetlegesen 25 főnél több hallgató vesz részt, valamint esetenként fénykép 

és/vagy videofelvétel készülhet. 

Kódszám: 20/09/2018 

JELENTKEZÉSI  LAP 

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és MMK Tűzvédelmi Tagozat Szakmai napja 

Minősítések és ami mögöttük van! II. rész 

 

*Név:       

Telefon:   E-mail:  

MMK azonosító (pld.: 13-12345):  ,   

MÉK azonosító (pld.: 13-12345):  ,   

Költségviselő neve:  

Címe, adószáma:  

  

 

Az átutaláshoz a számlát előre kérem
 

A továbbképzés helyszíne:  LURDY Ház, 5. számú konferenciaterem 
  1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 
 

Időpontja:  2018.09.20. (9.00 – 16.00) 
Jelentkezési határidő:  2018.09.17. 
 

Részvétel:  ☐ TSZVSZ-tagként   4000.- Ft + Áfa (utalandó: 5080.- Ft) 

 ☐ Nem TSZVSZ tagként 6000.- Ft + Áfa (utalandó: 7620.- Ft) 

 ☐ MMK szakmai képzésként 10.000.- Ft + Áfa (utal.: 12.700.-Ft) 

 ☐ Kedvezményes részvétel - A konferencia I. részén is ott voltam! 

☐ Hatósági kollégáknak ellátás nélkül ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött, kérjük a munkahely feltüntetését. 

 

Fizetés módja:            átutalás (közleményben kérjük feltüntetni a  
          20/09/2018 kódszámot és a résztvevő nevét) 

Számlatulajdonos:  TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 

Számlaszám:  OTP Bank 11714006-20442187 
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
 a részvétel feltétele a részvételi díj megérkezése a számlánkra! 

 Lemondást legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapig írásban fogadunk el, ezt követő lemondás esetén a részvételi 
díj 100%-ban a jelentkezőt terheli. 

 A részvételi díj étkezést tartalmaz, melynek járulékait a jelentkezőnek kell megfizetni. 

 Az MMK továbbképzési szabályzata értelmében a képzés elvégzéséről nem készül papír alapú igazolás, az a Magyar 
Mérnöki Kamara elektronikus rendszerében automatikusan rögzítésre kerül, melynek feltétele a képzés díjának 
megfizetése, és a jelenléti ív aláírása az előadások megkezdésekor és az utolsó előadás végén! 
 

Kelt: , 2018. .         

Jelentkező aláírása 


