BJ01 BEJELENTKEZÉSI/VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet felé történõ elszámolásához.
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Szht.)
végrehajtására kiadott 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1.) bekezdésében foglaltak alapján.
Benyújtandó 1 eredeti példányban a következõ címre: Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 1439 Budapest, Pf.:629.

Bejelentkezés / változás bejelentés:
Jelölje X-szel ha

- Bejelentkezés

- Változás bejelentés

Nyilvántartási szám:

- Megszüntetés

A hozzájárulásra kötelezett
Neve:
Székhely címe:
Irsz.:

Település:

közterület neve, jellege

Adószáma:

hsz.

Pénzforgalmi jelzõszáma:

KSH száma:

Cégjegyzék száma:

Ügyintézõ neve:

Egyéni vállalkozói ig. száma:

telefonszáma:

Egyéni vállalkozó jövedelem számításának módszere:
Jelölje X-szel ha módszere: - vállalkozói jövedelem
- átalányadózás

A gyakorlati képzés megszervezése, megszervezésére kötött elsõ szerzõdés dátuma:
A szakképzési hozzájárulási kötelezettségét az Szht. 4. § (1.) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítjük.

.
.

Együttmûködési megállapodás megkötésének dátuma:
Tanulószerzõdés illetve hallgatói szerzõdés megkötésének dátuma:
Tanulószerzõdések adatainak felsorolása a BT01 pótlapon.

.
.

Csatolt pótlapok száma:

A gyakorlati képzés szervezésének megszüntetése:

.

A gyakorlati képzés szervezését

.

dátummal -

részben
teljesen megszüntetjük.

Csatolt okiratok:
A bejelentkezési/változási nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben elõírt okiratokat!
A rendelet 1. § (3) bekezdése a-c. pontja szerint csatolt okiratok száma:
Csatolt létszám adatlapok száma:

Nyilatkozat:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Aláírás, P.H.
20

.

.

A hozzájárulásra kötelezett cégszerû aláírása,

P.H.

Gyakorlati képzés telephelye:
Címe, ahol a gyakorlati képzés folyik:
Új / Töröl

Irsz.:

Település:

közterület neve, jellege

hsz.

Területi gazdasági kamara:
Neve:
Az Szt. 31 §-a szerinti határozat
száma:

kelte:

.

.

.

.

Tanúsítvány száma:

.

Érvényességének idõtartama:
BP01 pótlapon
folytat:

.

- tól

-ig.

Csatolt pótlapok száma:

Munkaviszonyban álló gyakorlati oktatók, szakoktatók:
Gyakorlati oktató

Szakoktató

Összesen

fõállású

fõ

fõ

nem fõállású

fõ

fõ

0 fõ

0 fõ

Összesen:

0 fõ
0 fõ
0 fõ

A szakképzés(ek) OKJ száma és megnevezése:
Új / Töröl

OKJ szám

BP02 pótlapon
folytat:

megnevezés:

létszám:

Csatolt pótlapok száma:

Gyakorlatigényes alapképzési szakok:
Új / Töröl

Gyakorlatigényes alapképzési szak megnevezése:

BP03 pótlapon
folytat:

létszám:

Csatolt pótlapok száma:

Nyilatkozat:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Aláírás, P.H.
20

.

.

A hozzájárulásra kötelezett cégszerû aláírása,

P.H.

