
 

 

Nyt. szám: E-001124/2015/A001 

J E L E N T K E Z É S I    L A P 
2017. ősz 

Kérem felvételemet a Testnevelési Egyetem Felnőttképzési Csoport 

S P O R T S Z E R V E Z Ő, -M E N E D Z S E R 
tanfolyamára 

 

 
Név:             
 
Születési név:           
 
Szül. hely:     év:  hó:  nap:   
 
Anyja neve:            

Állandó lakcím:           

Levelezési cím:           
 
E-mail címe:            
(ahová a tanfolyammal kapcsolatos értesítéseket kéri) 
 
Napközbeni elérhetőség telefonon:        

 
Legmagasabb iskolai végzettsége: 
 érettségi bizonyítvány száma:        
 

 főiskola/egyetem szak:    oklevél száma:   
 

 korábbi TF-es végzettség:   oklevél/bizonyítvány száma:   
 

 jelenleg TF-es hallgató, szak:    évfolyam száma:    

 
Korábban szerzett OKJ-s szakképzettsége (ha van):      

 
Jelenlegi foglalkozása:           
 
 
Dátum:       
 
 
            
       jelentkező aláírása 



 

 

SZÁMLAKÉRŐ NYILATKOZAT 
 
 
Kérjük a nyomtatványt az alapján töltse ki, hogy ki lesz a tanfolyami költségek befizetője. 
 
 
Jelentkező neve:          (felnőttképzésben 
résztvevő), a TF Felnőttképzési Csoport által szervezett önköltséges képzés díjfizetési 
kötelezettségemnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni: 
 
 

 
AMENNYIBEN A JELENTKEZŐ FIZETI A KÖLTSÉGEKET 

 
Fizetés módja: átutalás 

Fizető neve:            

Fizető címe:            

Fizető bankszámla száma:           
 
Postázási cím:            
(amennyiben más, mint a fizető címe) 

Mobil:     E-mail:        

             

         aláírás 

 
 
 

 
AMENNYIBEN MÁS (egyesület, munkáltató, stb.) FIZETI A KÖLTSÉGEKET 

Fizetés módja: átutalás 

Fizető neve:            

Fizető címe:            

Fizető bankszámla száma:           

Fizető adószáma:           
 
Postázási cím:            
(amennyiben más, mint a fizető címe) 
 

Mobil:     E-mail:        

             

             cégszerű aláírás 



 

 

TANFOLYAMI KÖLTSÉGEK BEFIZETÉSE 
 
 

tandíj:           80.000 Ft/félév 
szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat):     40.000 Ft 
beiratkozási díj:        10.000 Ft 
 

Az adott kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat és a 
beiratkozási díjat minden esetben teljes összegben be kell fizetni. A kedvezményekre jogosító 
igazolásokat a jelentkezési laphoz mellékelni kell. 
 
 

Befizetendő összeg (húzza alá a választott variációt) 
 

Részletfizetés teljes áron:  1. részlet (tandíj+beiratkozási díj): 90.000 Ft

      2. részlet (tandíj):   80.000 Ft 
      3. részlet (vizsgadíj):   40.000 Ft 
 
 
 

Részletfizetés 20% kedvezménnyel: 

(korábbi TF-es végzettséggel rendelkezők vehetik igénybe) 
      1. részlet (tandíj+beiratkozási díj): 74.000 Ft 
      2. részlet (tandíj):   64.000 Ft 
      3. részlet (vizsgadíj):   40.000 Ft 
 
 

Egyösszegű fizetés 30% kedvezmény:      162.000 Ft 

(korábbi TF-es végzettséggel rendelkezők vehetik igénybe,  
amennyiben egy összegben fizetik a képzési költségeket) 

 
 

TF-es hallgató 50% kedvezménnyel: 

(jelenleg érvényes hallgatói jogviszony alapján) 
      1. részlet (tandíj+beiratkozási díj): 50.000 Ft 

      2. részlet (tandíj):   40.000 Ft 
      3. részlet (vizsgadíj):   40.000 Ft 

 
 

Képzés megnevezése: sportszervező, -menedzser 
 
 
Dátum:     
 

     
              jelentkező aláírása 

 


