
 

 
 

 
Fax: +36 1 700 1921           E-mail: tkovacs@t-online.hu 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – JELENTKEZÉSI LAP 
 
 
A pályázat címe: Szervezet működési hatékonyságának növelése 
 
A pályázat kiírója:  
 
Európai Üzleti Iskola  
Akkreditációs lajstromszám: AL-1495 
www.europaiuzletiiskola.hu 
 
A támogatást igénybe vehetők köre:  
 
MSPR Üzleti Iskola és a Kovács Tünde Vezető Továbbképző és Tanácsadó Kft.  
képzéseinek résztvevői 
www.mspr.hu  www.kovacstunde.hu 
 
A pályázat célja: 
 
A szervezeti tevékenység hatékonyságának növelése a kulcspozícióban lévő munkatársak ismereteinek frissen 
tartásával, kompetenciaszintjük növelésével, eredményes tevékenység egyéni és szervezeti szinten egyaránt. 
 
A pályázat beküldési határideje: 2014. december 15. 
 
A pályázat beküldésének lehetséges módjai:  
Elektronikusan PDF formátumban a tkovacs@t-online címre 
Faxon: a +36 1 700 1921 fax számra 
 
Pályázati feltételek: 
A képzésen résztvevő iskolai végzettsége: felsőfokú végzettség, vagy megkezdett felsőfokú tanulmányok, vagy 
érettségi 
A képzésen résztvevő alsó korhatára: 18 betöltött életév 
Pályázók köre: Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, intézmények, nonprofit szervezetek, 
magánvállalkozók 
 
A képzés elvégzésének tanúsítványa: 
A sikeres vizsgát tett résztvevők az Európai Unió és ezzel összhangban az magyar felnőttképzési akkreditáció 
előírásainak megfelelő felsőfokú továbbképzést igazoló oklevelet kapnak. Az oklevélen szerepel a képzés címe, 
valamint felsorolásszerűen a tantárgyak és vizsgatárgyak. 
 
A pályázati támogatás formája: 
 
Fél éves 6 tréningnapot tartalmazó posztgraduális felsőfokú továbbképzés tandíja: 360.000.- Ft + áfa 
Pályázati összeg: 120.000.- Ft + áfa 
A pályázat nyertesei által fizetendő összeg: 240.000.- Ft. + áfa 
 
 



 

 
 

 
A KÉPZÉSI PROGRAM ÉS A PÁLYÁZÓ - JELENTKEZŐ ADATAI: 

 
 

A megpályázott képzési program címe: ___________________________________________________________ 
 
A jelentkező neve:  ____________________________________________________________________________  
 
A jelentkező leánykori neve:  ____________________________________________________________________  
 
Beosztása:  __________________________________________________________________________________  
 
A jelentkező levelezési címe, ahová a hivatalos értesítéseket kéri: ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
A jelentkező telefonszáma:__________________ e-mail címe:_________________________________________ 
 
A pályázat indoka: ____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
A delegáló cég adatai, ahová a számlát kérjük: 
 
A cég neve:  _________________________________________________________________________________  
 
A cég címe:  _________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________  
 
A kapcsolattartó neve és beosztása a munkahelyen, ha nem azonos a jelentkezővel:  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Telefonszáma: _________________________ e-mail címe:  ___________________________________________  
 
 
 
Tandíj: _____________________ Ft + áfa                                  Pályázati összeg: ___________________ Ft + áfa 
 
 
Nyilatkozat: Pályázatunk kedvező elbírálása esettén a tandíj pályázati támogatással csökkentett összegét a számla 
kézhezvételétől számított 8 napon belül befizetjük. 
 
Dátum: __________________________________   
 
 
 
______________________________________  ________________________________________ 

  a jelentkező aláírása     delegáló szervezet cégszerű aláírás 
 
 

(Több résztvevő esetén a pályázati - jelentkezési lapot kérjük, hogy szíveskedjenek mindenkinek külön kitölteni! A 
pályázat i- jelentkezési lap faxon vagy e-mailben pdf formátumban juttatható el hozzánk.) 


