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A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti 

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG  

A tanfolyam neve, kódja  

Dátuma  

 
 

MEGRENDELŐ (KÖLTSÉGVISELŐ) ADATAI     

Cég (munkahely) neve  Adószám (magánszemély esetén adóazonosító)  

Számlázási címe ir.szám  város  utca,hsz.  

Postázási cím (ha eltér) ir.szám  város  utca,hsz.  

Egyéb megjegyzés  

Megrendelési szám* (ha van)  

 *A teljesítésigazolás kiadásának feltétele az aláírt jelenléti ív visszaküldése a megrendelő címére.  A megrendelési számot (PO) a számlán fel kell tűntetni!* 

A tanfolyam nettó listaára 

Az aktuális nettó tanfolyami listaárakat naptárunk és weboldalunk tartalmazza. A szolgáltatást 27% ÁFA terheli. 
 / fő 

Akció, kedvezmény neve (ha van), kedvezményes díj:  / fő (Kedvezményes díj) 

Honnan szerzett tudomást tanfolyamainkról és az esetleges kapcsolódó akciónkról? 

☐ webes kereső ☐ SZÁMALK weboldal  ☐ SZÁMALK hírlevél ☐ a SZÁMALK munkatársától 

☐ rendezvény  ☐ szóróanyag, katalógus  ☐ média, hirdetés ☐ munkatárstól  ☐ egyéb:  ___________________  

 

 

 

 
 

 

Étkezést kér:  ☐  

Jelen négyzet bejelölésével lehetőség van a tanfolyam napjaira az irodaház éttermében étkezést igénybe venni bruttó 
1700 Ft/fő/nap értékben (a tanfolyami áron felüli díj), mely a számlán közvetített szolgáltatásként külön kerül 
feltüntetésre és egyéb járulékait, terheit a Megrendelő viseli. 

 

 

 

 

A FIZETÉS MÓDJA (A FIZETÉSI MÓDOKKAL ÉS FIZETÉSI HATÁRIDŐKKEL KAPCSOLATOSAN KÉRJÜK, OLVASSA EL ÁLTALÁNOS TANFOLYAMI FELTÉTELEINKET!) 

Fizetési határidő: A PTK 292/A paragrafusának fő szabálya  szerint a fizetési  határidő a számla  kézhezvételétől számított 15 napon  belül esedékes. A felek 

szerződésben megállapodhatnak ettől eltérő, egyedi fizetési határidőben. Amennyiben ettől eltérnek, kérjük jelezzék itt: 

☐ készpénz  ☐ átutalás (Fizetési  határidő: ___________________  ) 

☐ oktatási utalvány száma, kredit: _____________________________  Utalvány lejárati ideje: _________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

 
KAPCSOLATTARTÓ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

Név  Beosztás  

Telefon  E-mail  

PÉNZÜGYI OSZTÁLY ELÉRHETŐSÉGE 

Név  Beosztás  

Telefon  E-mail  

 

A jelentkezési lap elküldésével a mellékelt és a SZÁMALK weboldalán (www.szamalk.hu, Letöltés) is megtalálható „Általános  
tanfolyami  és garanciális feltételek”-et tudomásul vettem és elfogadtam. Hírlevélre történő feliratkozás esetén   kijelentem, 
hogy önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában adom hozzájárulásom a hírlevél küldéshez, és adataim e célra történő 
kezeléséhez önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok.  
 
  

Dátum: Budapest, ___________________  a jelentkező / megrendelő cégszerű aláírása h. 
   P.H. 
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