
A lehetséges továbbképzési helyszínekről5/ a jelentkezési lap hátoldalán kap 
tájékoztatást. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése előtt! 

Neve1/  

Leánykori neve1/  

város ország 
Születési helye1/ megye 

Születési ideje1/ év  hó  nap 

Anyja leánykori 
neve1/ 

 

Állampolgársága1/  

Levelezési címe:2/ 

_______________________ város______________________________ u._______ hsz. ______ em.____ ajtó 
 
 Tel.:  _______________________________              E-mail: ___________________________________ 

Mobiltelefon:__________________________ 

 

JELENTKEZÉSI LAP  
TOVÁBBKÉPZÉS 

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény - lajstromszám: 0372 

1444 Budapest, Pf. 270. 
Telefon: 411-0107 Fax: 338-3944 E-mail: info@eti.hu 

Tanúsítva ISO 9001:2000 szerint 
Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0816-04 

 

Továbbképzés megnevezése:  

Ikt. sz: 

Szakképzettsége:3/  

Működési nyilvántartási kártya száma:  

Munkáltató neve: 

                         ______________________________________________________________________________________ 
Címe:                      

_______________________város_______________________u.  _____hsz.    Tel.:___________________/mell.
Osztály, részleg (mikortól): 
 
Beosztása, munkaköre (mikortól): 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek: 

 
 
 
 

Kelt:______________________________ ____________________________ 
 jelentkező 

A továbbképzés költségét vállaló/k 4/ 

neve_________________________________________________________________________________________________ 

és címe: ___________________________város_______________________u. ____hsz. 

neve_________________________________________________________________________________________________ 

és címe: ___________________________város________________________u. ____hsz 

Továbbképzési hely: 



 
 
 

Kitöltési útmutató 
 

 
A jelentkezési lapot a jelentkező tölti ki egy példányban, nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel. Figyeljen az olvasható, egyértelmű 
írásra. Ha valamelyik adata a jelentkezési lap beadása után változna, mint pl.: a neve, levelezési címe, kérjük, haladéktalanul 
írásban jelezze Intézetünk felé. 
 
1/A személyes adatokat a személyi igazolvánnyal megegyezően kérjük kitölteni. Ha Ön külföldön született, akkor a születési 
hely mellett vesszővel elválasztva adja meg az ország nevét is. 
 
2/Azt a telefonszámot, mobiltelefonszámot, e-mail címet kell megadni, amelyen szükség esetén elérhető, vagy üzenet hagyható. 

A telefonszámokat kérjük körzetszámokkal megadni: pl.: 06-1-477-31-31 vagy 06-20-324-15-80. Az e-mail címet pedig: pl.: 
eti@eti.hu formában. 

 
3/ Kérjük feltüntetni a szakképzettséget, valamint működési nyilvántartási kártyájának számát. 
 
4/A továbbképzés költségét vállaló/k lehet Ön, munkahelye, vagy más személy, intézmény. (Előzetes tájékoztatásként kérjük 

kitölteni!) 
 

5/ Az alább felsorolt régiókban indulhatnak továbbképzések az igényeknek megfelelően: 
 

Régióvezető elérhetősége Régió neve Régióközpont 
E-mail cím Telefon 

Közép-Magyarországi Regionális Központ 
(Budapest és Pest megye) 

Budapest info@eti.hu 06-1-411-0107 

Közép-Dunántúli Regionális Központ (Fejér, 
Komárom-Esztergom, Veszprém Megye) 

Székesfehérvár jvarga@fmkorhaz.hu 06-22-535-556 
06-20-544-6385 

Nyugat-Dunántúli Regionális Központ (Győr-
Moson-Sopron, Vas, Zala megye) 

Sopron oktatas@etis.axelero.net 06-99-510-645 

Dél-Dunántúli Regionális Központ (Baranya, 
Somogy, Tolna megye) 

Pécs amerika@etk.pte.hu 06-72-535-986 

Észak-Magyarországi Regionális Központ (BAZ, 
Heves, Nógrád megye) 

Eger vnekisnoemi@mfkh.hu 06-70-374-8575 
06-36-411-444-2547 m. 

Észak-Alföldi Regionális Központ (Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye) 

Nyíregyháza 
javorp@de-efk.hu 06-42-598-244 

06-20-913-4364 

Dél-Alföldi Regionális Központ (Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád megye) 

Kecskemét kispzs@index.hu 
szigetinezs@freemail.hu 

06-76-516-733 
06-76-492-104 

 
 
 

Tisztelt Tanulónk! 
 
Hogy a jövőben hatékonyabban tudjuk Önt értesíteni továbbképzéseinkről, kérjük jelölje meg, hogy milyen információs 
csatornán értesült továbbképzésünkről, illetve mi az, amit előnyben részesít (preferál).  

 
 Értesült Preferál 

ETI honlap (www.eti.hu)    
ETInet hírportál (www.etinet.hu)    
ETInfo hírújság   
Nyomtatott tájékoztató – plakát, szóróanyag   
Munkatársa   
Más kiadványban hirdetés   
Egyéb:   

 
 Segítségét köszönjük! 

 

Soproni továbbképzési helyszín esetén szállást 
 igényel nem igényel. 
A megfelelőt kérjük húzza alá. 

Felhívjuk figyelmét, hogy Internet alapú továbbképzéseinkre a jelentkezés  
a www.tavkepzes.hu weboldalon történik. 


