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a{z) Nl,ugai-nl§§}arc}r,§.zligi E"gyettr}l álte] intlítandó g*pdsznldnrölii aln;rkóprisi szakot *e
álábbj adatokltal:

a } A képzés nl*Bn§\leaó§e l gépészntdrnöki alapk€pzósi szak
b} A kÉpzÉs kódja; B§aKü§M
c) A képzés bcsor*]ása: rTriiszaki kdpx*si teriilr;t
d} §rakirány{nk}; -

e) Specializácitit k): _

f) M*gs::erezhetó r,dgz*ttsig, színt és annok l§C§n b*sornlása: ali:,pf,*koz;lt (}§C§§ 6)
g} bt *gszereuhq.tő szakképrettsÉg(*k) :

w gdpészn:érnök

h) A kcpzés nl,elr e. mág.\lilr

i} Á k*jpzós hel1,9; §zombathely
j) Kdpzési i<lö; 7ltldr,
k) A kdpzé,s során nrcgsz*r;tendő kr*iJitek szánta: 2l ü J.:r*dit

l) A n;,,ilr.ántrrrrásba vdtcl ideje: F§l663-6/?ütr4. *zámú ltatdroe*t szerint
nr) A nreghirdetés kezdő tattér,€: 20l5i:0l6, tanúv l. fúldv
n) A meg}rirelctÉs utolsó tanóve: -

o} Kdprósi *gyütrnrűkcrlÉsek: -

p) A kd,pzis kfiziis képzis k*retdtren lörl,énö megva}ósítására vor:la{.kozó ar{gtok: _

q} K.i:irös kópiiós es*tdn az adminisztr$ciót e]l§tó intdznr*ny azonosí{ója: -

r-} ük [*v* Iet k i ti } i ító i nt*ar:t*ny : i 
"§y 
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si A képrÉs f*l1.tatásáhlrz szü}tsdges }:at§rozat{rrk) aciatai:
* }iYM§ 30l?ü]4.{jll.:7.} szánlú sz*t:*tusi}:gt§rrr;.at {2CIi4. rrrárcii:s 27.i
e §,,lÁB 3{}}4l7,rylV,4. sz.ámú |vlA13 }ra§ározaí (3ü}.§, július 4,}

t) §zaklelc§iis c,kt*tó neve. okt*trii azorr*sítójir: Dr I lorr áü Béla. 7l5 1946§3,4 l

u) }idpr*lsi És kirrrgncti kövelr:lindny: 1§l2t}üS, (}V. 3") ülv{ r*ndclct

Jclen cl.iárírsért a kérelniezőt a felsóoklatás j. valamirrt az álianrilag elisnrert rryelwizsgirrendszer
rniiködisdve l kapcsolatos közigargatási 1ratósági cl.}árások igazgatási szolgáltatási dijáról. *zi:k
nrérlr:kéról szillu 12i2{}i3. {II, 1?,) EMMI lenrielet }. § {1)-(2) bekezdésci és 1, rrrelléklete

alapján ]2§,*ü0,- Ft igazgatásiszolgáltxtási ciíj tcrhcli, ntell,rői külön vegzésbe n l,endelkeztcn:.

Á kérl:lnttzö kére}nrérrek t*|es egdsréberr helyt ndtnnr, e:dn az indr:ko]ást §s g j*gr:rvoslatr"t1l

sróló tájékrrutatásl a közigazgatáxi hatósági c§ár,;is és szulgáltalás áltr*lános xzaháiyairótr saóió
3fi04, dvi CXI., tiirvóny 73, § {4) li*kerddsenek m*gí'ele}Sen $rel]órt*üt.

Br.ldape st. 20 ) 4. j{llius 2 } ,

I'ósíhi péter elnijk nevébcn ds megbízásából:
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