Intézmény neve: Global-Okt Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Telephely: 2534 Tát, Fő út 166.
Cégjegyzék száma: Cg. 11-09-025225
Adószám: 25920709-2-11
Nyilvántartásba vételi száma: E-001665/2017

Tanfolyam kódja:

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA
JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük a jelentkezési lapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
Név: ……………………………………………………………………………………………………..
Születési név: …………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………….
Neme: ……………………………………………

Állampolgársága: …………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………….
Telefonszám: ……………………………………

E-mail cím: ………………………………..

Iskolai végzettsége: …………………………….

Szakképzettsége: ………………………….

Foglalkozása: …………………………………………. ……………………………………………..
Részvétel:
 munkavállalóként a foglalkoztatóm iskoláz be
 magánszemélyként jelentkezem
Költségviselő neve és számlázási címe: ………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………..
Kérjük jelölje x-szel a kívánt foglalkozási ágat!


1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.



2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű
tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás
körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.



3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.



4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását,
javítását végzők.
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5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.



6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és
termékgyártás-vezetők.



7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.



8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését,
felülvizsgálatát végzők.



9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését,
felülvizsgálatát végzők.



10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők,
valamint az üzembe helyező mérnökök.



11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők,
valamint az üzembe helyező mérnökök.



12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.



13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását,
javítását végzők.



14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.



15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.



16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Aláírásommal igazolom, hogy a tanfolyamról megfelelő tájékoztatást kaptam, továbbá az általam
kiválasztott vizsga érvényességével tisztában vagyok.
Kelt: …………………….., 20…. év ….. hó ….. nap

……………………………………….
Jelentkező aláírása

