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JELENTKEZÉSI LAP 

A kitöltött jelentkezési lapot a tuske4@tuskekft.hu-ra legyen kedves elküldeni. 

Képzés alapadatai (Felnőttképző tölti ki) 

megnevezése GÉPKEZELŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS ÉS VIZSGA 

Az elméleti képzés és az elméleti vizsga 

alóli felmentésekhez szükséges 

dokumentum másolatok 

 Könnyűgépkezelő 

 Nehézgépkezelő 

 Meglévő gépkezelői jogosítvány (5 éven belüli sikeres hatósági vizsga) 

 Építő-, és anyagmozgató gépkezelő OKJ-s bizonyítvány (megszerezni 
kívánt gépcsoporthoz tartozó) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

családi és utóneve(i) (viselt neve)  

születési családi és utóneve(i)  

születési helye, ideje (év, hónap, nap)   

anyja születési családi és utóneve(i)  

lakcíme  

személyazonosító igazolvány száma  

lakcímkártya száma  

e-mail címe:  tel. száma:  

Képzési díj    

Legmagasabb iskolai végzettség  

Költségviselő neve: 

(teljes cég-, illetve vállalkozási név) 
 

Székhely címe:  

Adószám:  

Költségviselő e-mail címe (e-számla címe)  

Képzésre jelentkező személy nyilatkozatai Alulírott Képzésre jelentkező kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót 

megismertem, a kitöltött jelentkezési lap Képzőnek való átadásával/megküldésével adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok. 
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás  
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke 
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.  
Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy 
szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.   
Alulírott Képzésre jelentkező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel 
kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam (a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő engedélyszám, képzési tájékoztató, képzési díj, fizetési 
feltételek, elállási jog, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, 
adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása stb.). 

Az írásos /szóban megkötött felnőttképzési szerződés tartalmát megismertem és elfogadtam. 

   

Kelt: ……………………………………………  Képzésben részt vevő aláírása 

Csatolandó, beküldendő dokumentumok: 

-személyi igazolvány, lakcímkártya, szakellátó által kiadott érvényes orvosi alkalmasságot igazoló dokumentum, 2 db 

szabványméretű hivatalos fotó, előképzettséget igazoló bizonyítvány/(ok) 
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A választott gépcsoportot/gépcsoportokat X-el jelölje: 

Targoncák 
  1. 3324 Vezetőüléses targonca  
  2.  3312 Gyalogkíséretű targonca  
  3.  3313 Vezetőállásos targonca  
 
Emelőgépek 
  4. 4111 Járműemelő  
  5.  4213 Gépjármű emelő-hátfalak  
  6. 4221 Mobil szerelő állvány  
  7. 4223 Mobil szerelő kosár  
  8. 4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű  
  9. 4451 Járműre szerelt daruk  
  10. 4411 Autódaruk  
  11. 4374 Konténer emelők  
 
Földmunkagépek 
  12. 1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép 
  13. 4511 Hidraulikus rakodók (Bobcat) 
  14. 1222 Lánctalpas kotrók 
  15. 1212 Gumikerekes kotrók 
 
Egyéb gépek 
  16. 2654 Önjáró fűnyíró és fűkasza  
  17. 5623 Hómaró és hótoló gépek  
  18. 5672 Önjáró seprőgép     

Nyilatkozom, hogy az általam fent megjelölt gépcsoportokból kívánok hatósági vizsgát tenni, ennek 
költségét tudomásul veszem. 

   ................................................  

  Képzésben részt vevő aláírása 


