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TÁJÉKOZTATÓ 

Tanfolyamaink részvételi díjáról  

 

 

 

Tanfolyamainkon való részvétel díja az OFTEX portálon, a választott tanfolyam adatlapján 

szerepel. 

 

A NEFMI 64/2011. (XI.29) rendelete lehetőséget biztosít a továbbképzésre kötelezettek 

számára öt év alatt egy kötelező szintentartó tanfolyam TÉRÍTÉSMENTES elvégzésére. 

Amennyiben Ön ennél a tanfolyamnál kíván élni ezzel a lehetőséggel, azt kérjük a 

jelentkezési panelen jelölje be az OFTEX portálon. Azon továbbképzésre kötelezettek 

támogatására, akik több szakképesítésüknek megfelelően több szakmát önállóan gyakorolnak, 

a MOK Budapesti Területi Szervezete pályázati formában a részvételi díj teljes egészét 

átvállalja az SE által szervezett kötelező szinten tartó tanfolyamon térítéses részvétel esetén, 5 

évente egy alkalommal. (www.bpok.hu/palyazati-felhivas/). Amennyiben Ön a Semmelweis 

Egyetem munkatársa és már élt a kötelező szintentartó tanfolyamon való térítésmentes 

részvétel lehetőségével, 10 000 Ft befizetésével részt vehet tanfolyamunkon.  

 

 

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK 4 LEHETSÉGES MÓDJA: 
 

1/ előre átutalással – utalás alapján a számlát a jelentkező részére állítjuk ki. 

Az egyetem bankszámlaszáma: OTP 11784009-22236665 

A közleménybe feltétlenük szükséges beírni: [tanfolyam OFTEX kódszáma] + saját név  

Pl.: SE-TK/2022.I./00302. Várnai Judit 

Minden befizetésről számlát állítunk ki, az utalás beérkezését követően számlázáshoz fontos, 

hogy az OFTEX-ben rögzítve legyenek a jelentkező magánszemély pontos számlázási adatai 

(jelentkező neve, számlázási címe, adóazonosító jele). 

A befizetésről szóló bizonylatot kérjük szkennelten megküldeni a 
szakkepzes.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre. 
 

2/ előre átutalással – utalás alapján a számlát CÉG (Kft., Bt. egyéni vállalkozó, képző 

intézmény stb.) részére állítjuk ki 

Ez esetekben lepecsételt, aláírt költségvállaló nyilatkozatot kérünk e-mailben megküldeni a 

szakkepzes.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre. A nyomtatványt e tájékoztató 

mellékleteként találja. 

Az egyetem bankszámlaszáma: OTP 11784009-22236665 A közleménybe feltétlenül 

szükséges beírni: [tanfolyam OFTEX kódszáma] + jelentkező neve Pl.: SE-TK/2022.I./00302. 

Várnai Judit – ez alapján tudjuk a résztvevőt azonosítani. Minden befizetésről számlát 

állítunk ki, az utalás beérkezését követően. A befizetésről szóló bizonylatot kérjük 

szkennelten megküldeni a szakkepzes.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre. 

Kérjük, hogy a társegyetemek dolgozói saját bankszámláról ne utaljanak, ha egyetemük 

nevére kérnek számlát! 

 

3/ utólagos átutalással – utalás alapján a számlát CÉG (Kft., Bt. egyéni vállalkozó, képző 

intézmény stb.) részére állítjuk ki 

Ez esetekben lepecsételt, aláírt költségvállaló nyilatkozatot kérünk e-mailben megküldeni 

szakkepzes.gyer1@med.semmelweis-univ.hu, melynek tartalmaznia kell a cég nevét, címét, 

adószámát.  

Kizárólag a CÉG részére lehetséges az utólagos teljesítés!!! A nyomtatványt e tájékoztató 

mellékleteként találja. Az egyetem bankszámlaszáma: OTP 11784009-22236665 A 

közleménybe feltétlenül szükséges beírni: [tanfolyam OFTEX kódszáma] + jelentkező neve  
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Pl.: SE-TK/2022.I./00302. Várnai Judit – ez alapján tudjuk a résztvevőt azonosítani. Minden 

befizetésről számlát állítunk ki, az utalás beérkezését követően. Kérjük, hogy a társegyetemek 

dolgozói saját bankszámláról ne utaljanak, ha egyetemük nevére kérnek számlát! 

A befizetésről szóló bizonylatot kérjük szkennelten megküldeni a 
szakkepzes.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre. 
 

4/ Helyszíni bankkártyás vagy készpénzes fizetés 

Munkanapokon, munkaidőben lehetőség lesz a helyszínen, a Gazdasági Irodában (1083 

Budapest, Bókay J. u. 53. 3. emelet) bankkártyával vagy készpénzzel rendezni a tanfolyam 

díját. Az összeg kiegyenlítése után számlát állítunk ki, ez pár percet vesz igénybe.  

 

Bővebb információt az alábbi email címen kérhet:  
szakkepzes.gyer1@med.semmelweis-univ.hu  
 

Budapest, 2022.09.02. 

 

 

Dr. Szabó Attila 
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Költségvállalási Nyilatkozat 

(kitöltendő nyomtatott nagybetűvel vagy géppel) 

 

Alulírott ……………………………………..… (kötelezettségvállaló neve) vállalom, 

hogy  …………………….…………………….. (képzésre jelentkező neve) helyett a 

………………………………………………….............................................................. 

címmel ………………………………………………. OFTEX kódszámon meghirdetett  

tanfolyam  részvételi díját, ……………………………………………………. Ft, azaz 

…………………………………………… forint összeget 

(kérem a megfelelőt megjelölni X-szel!) 

 a ……………………………………………………….... [cégnév] nevére kiállított 

átutalásos számla alapján kiegyenlítek. 

vagy 

 előre átutalom a Semmelweis Egyetem (1085 Bp, Üllői út 26. asz: 19308674-2-42), 

OTP 11784009-22236665 bankszámlájára. A közlemény rovatban feltüntetem a 

következőket: tanfolyam OFTEX kódszámát és a jelentkező nevét. 

 

Kérem, hogy a számlát az az alábbi számlázási névre és címre állítsák ki: 

Vevő neve:     

Címe:    

Adószáma:    

Bankszámlaszáma:  

Vevő ügyintézője:   

Telefonszáma:    

 

Kelt:   

……………………………….. 

          cégszerű aláírás, bélyegző 


