Jelentkezési lap
Mágnesezhető poros, folyadékbehatolásos, szemrevételezéses
anyagvizsgáló tanfolyam 1-es szint, 2-es szint
(MSZ EN ISO 9712: 2013 szabvány szerint)
Nyilvántartási szám: 01-0784-05

MT1 szint:
PT1 szint:
VT1 szint:

□
□
□

MT2 szint:
PT2 szint:
VT2 szint:

X-el jelölje a választott szintet!

□
□
□

MT1 szint újratanúsítás:
PT1 szint újratanúsítás:
VT1 szint újratanúsítás:

□
□
□

MT2 szint újratanúsítás:
PT2 szint újratanúsítás:
VT2 szint újratanúsítás:

□
□
□

Tervezett időpontok:
MT1 szint/MT2 szint:
2021.02.22-26 VAGY 04.12-16.
PT1 szint/PT2 szint:
2021.02.15-18. VAGY 04.06-09.
VT1 szint/VT2 szint:
2021.02.08 - 02.12. VAGY 03.26 -04.01.
MT1 szint/MT2 szint újratanúsítás:
2021.02.03. ÉS 04.22.
PT1 szint/PT2 szint újratanúsítás:
2021.02.02. ÉS 04.21.
VT1 szint/VT2 szint újratanúsítás:
2021.02.01. ÉS 04.20.
Helyszín: AGMI ZRt 1211 Budapest, Központi út 24-26. I. emelet
Részvételi díj:
A 2021-es teljes tanfolyamaink 1 fő részvétele esetén 10%, 2 fő részvétele esetén 15%, 3
fő részvétele esetén 20% kedvezménnyel vehetők igénybe, ha ugyanattól a cégtől
érkeznek.
MT1/MT2, PT1/PT2 szint:
MT1/MT2, PT1/PT2, VT1/VT2 szint újratanúsítás:
113.000 Ft/fő helyett
32.500 Ft/fő
1 fő esetén: 101.700 Ft/ fő +Áfa
2 fő esetén: 96.050 Ft/fő +Áfa
3 fő esetén: 90.400 Ft/fő +Áfa
VT1/VT2 szint: 103.000 Ft/fő helyett
1fő esetén: 92.700 Ft/fő +Áfa
2 fő esetén: 87.550 Ft/fő +Áfa
3 fő esetén: 82.400 Ft/fő +Áfa
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A megfelelő részt kérjük húzzák alá!

A részvételi díj NEM tartalmazza az Európai Bizottság „Leonardo projektje” keretében létrehozott
korszerű tanfolyami jegyzetet.

□
□
□

Tanfolyami jegyzet 7.000 Ft
„Termékismeret és tipikus folytonossági hiányok” c. kézikönyv 6.000 Ft
Nem kérek jegyzetet.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A megfelelő részt kérjük jelölje x-el!

Fizetési kötelezettség
A tanfolyam részvételi díját, a számla kézhezvételét követően utalja az AGMI ZRt ERSTE Bank
11648000-08082600-48000004 számú számlájára.
A képzésben való részvétel feltételei:
● MT1, PT1 és VT1 szint: közép− vagy felsőfokú végzettség
● MT2, PT2 és VT2 szint: az adott eljárásból érvényes 1. szintű tanúsítás, vagy felsőfokú műszaki
szakirányú végzettség (pl: gépészmérnök, üzemmérnök, kohómérnök, anyagmérnök)
● az MSZ EN ISO 9712: 2013 szabvány szerinti gyakorlati idő, valamint látóképesség igazolása
Választható ipari szakterületek:

A – gyártás
B – üzembe helyezés előtti és üzem közbeni vizsgálat, beleértve a gyártást
Választható termékterületek:
 hegesztett termékek (w)
 öntvények (c)
 kovácsolt termékek (f)
 alakított termékek (wp)
X-szel jelölje a választott területeket!

A jelentkező személy:……………………………………………………………………………………..
Több jelentkező esetén kérjük a neveket mellékletben feltüntetni.
Szállás, étkezés (Kérjük, jelölje X-szel az igényelt szolgáltatásokat!)
(Kérjük, hogy szállás igényét a tanfolyam megkezdése előtt minimum 2 héttel előre jelezze, ellenkező esetben előfordulhat,
hogy nem tudunk szállás foglalásban segíteni.)

Időszak megnevezése

Szállás reggelivel
Háromágyas szoba:
24.000 Ft/éjszaka

Szállás reggelivel
Kétágyas szoba:
19.500 Ft/éjszaka

Szállás reggelivel
Egyágyas szoba:
17.000 Ft/éjszaka

Ebéd
1.700 Ft/fő

+Tanfolyam előtti nap
Tanfolyam idejére
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A jelentkezés:
• A jelentkezési lapot az oktatas@agmi.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
• A jelentkezést visszaigazoljuk.
Lemondás
• A képzés csak cégszerűen aláírt levélben mondható le.
• A lemondási feltételek a fizetési kötelezettségtől függetlenek.
A lemondás feltételei:
• 10 munkanappal korábban, a lemondást költségtérítés nélkül elfogadjuk;
• 9-3 munkanappal korábban, úgy a részvételi díj 50%-át köteles megtéríteni számla ellenében;
• 2 munkanappal korábban, úgy a részvételi díj 100%-a fizetendő, illetve az átutalt összeget nem
térítjük vissza.
Minősítési eljárást szervező intézmények:


MHtE Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés. www.mhte.hu



MAROVISZ Személytanúsító Szervezet. www.szemelytanusitas.hu

Kérjük, hogy a tanúsítás feltételeiről a fent megjelölt honlapcímeken tájékozódjanak és a választásukról
a vizsgaközpont megjelölésével informáljanak bennünket.
A Megrendelő
Neve
Telefonszáma
Címe
Levélcíme
Számlázási címe
Adószáma
Ügyintézőjének
neve/beosztása
telefonszáma/ fax száma
e-mail címe

Kelt:………………………………………

cégszerű aláírás

