„B” kategóriás
E-LEARNING JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP
Nyilatkozat:
1.
Alulírott, aláírásommal igazolom, hogy a Képző intézmény adatkezelési szabályzatát megismertem, tudomásul vettem. A
mindenkori törvények, rendeletek, jogszabályok, előírások és az esetleges későbbi megkeresések alapján hozzájárulok adataim további
felhasználásához, kezeléséhez és nyilvántartásához, valamint hozzájárulok irataim és felmentés esetén bizonyítványom
fénymásolásához.
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes
körű tájékoztatást megkaptam és tudomásul vettem. (A tájékoztatóban a képző szerv rögzítette az ügyfélfogadás rendjét, az oktatás
helyszíneit a megjelölt kategóriára vonatkozóan a tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételeit, az előírt alkalmassági
vizsgálatokat, a tanfolyam tárgyait, azok kötelező óraszámait, a tanórák időtartamát, a hiányzás pótlását, a tandíj fizetésének módját, a
tantárgyak hallgatás alóli mentesítés feltételeit, a járműhasználatot, a gyakorlati képzés váltóhelyeire vonatkozó előírásait, az elsősegély
nyújtási ismeretek megszerzésének módját, a szerződés módosítás vagy a szerződésbontás feltételeit illetőleg a tanuló és a Képző szerv
jogait és kötelezettségeit.)

Képzés megnevezése

„B” kategória

Engedély száma, bejelntés száma:
Felnőttképzési nyilv. szám:

KVH-13831-1/2019/ITM
B/2020/001256

Képzés belső azonosító sorszáma:

9342/21/…………../……….

Képzés helyszíne:

E-learning

Képzés tervezett időpontja:

20…………………….-tól

Képzés időtartama (óraszám):

75 óra e-learning és 30 óra gyakorlat

Képzésen résztvevő adatai:
Vezetéknév

Keresztnév (ha kettő van, akkor mindkettő)

Leánykori név

Neme

Születési hely (kerület) és idő

Anyja születéskori neve

Telefonszám

email cím:

Személyi igazolvány száma:

Személyi igazolvány kiállításának ideje, érvényessége (-tól,ig):

 Férfi

Lakcím irányítószám

Város

Út/utca házszám

Értesítési cím irányítószám
Ua.

Város

Út/utca házszám

 Nő

Esetlegesen meglévő vezetői engedély adatai (fénymásolat szükséges):
Vezetői engedély száma, kelte, érvényessége:
Vezetői engedélyben érvényes kategóriák:
Vezetői engedély kiállítójának megnevezése:

Kérjük fordítson és a hatoldalt is töltse ki!

„B” kategóriás
JELENTKEZÉSI LAP

Legmagasabb iskolai végzettség









8 általánosnál kevesebb
8 általános
10 évfolyam
szakiskola
speciális szakiskola
szakmunkásképző








befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam







Munkaképtelen (rokkant

gimnáziumi érettségi
szakközépiskolai érettségi
technikum
főiskolai diploma/oklevél
Szakirányú felsőfokú végzettség

befejezett gimnáziumi 12 évfolyam

Munkaerő piaci státusz







Alkalmazott
Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag
Munkanélküli
Tanuló, fizetés nélküli gyakornok
Nyugdíjas

Gyeden, gyesen, gyeten lévő
Háztartásbeli
Egyéb inaktív

Számlázási adatok: (amennyiben költségviselő nem a szerződő magánszemély)
Cég neve
Telefon/e-mail
Számlázási cím irányítószám
Statisztikai száma

Város

Út/utca házszám
Adószáma

Képzés díja (árainkat a jelentkezéstől számított fél évig garantáljuk):
elméleti / e-learning képzés díja: 35.000.-Ft/fő
gyakorlati képzés díja: 180.000.- Ft/fő / 30 óra
vizsgadíj: 15.600.-Ft/fő
1.részlet: elmélet + vizsgadíj, 2-4 részlet: gyakorlati tandíj
A képzési és vizsgadíjak tartalmazzák a jogszabályokban, rendeletekben
rögzített óraszámok, és alapvizsgák díját.
Aláírásommal igazolom, hogy a tanfolyami tájékoztatót és tájékoztatást megkaptam

Kelt: 2021…………………….

………………………………
Ági Autósiskola

……………………………..
Tanuló

…………………………………
törvényes képviselő
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NYILATKOZAT
1. Gépjárművezetői vizsgához előírt alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem, egyéb esetben írni, olvasni
tudok:
 igen,
 nem
2. A közúti járművezetéstől a bíróság, illetve szabálysértési hatóság jogerősen eltiltott:
 nem,
 igen, határozott időre a ............ kategóriá(k)tól ............. év ......... hó ........ naptól ............. év ......... hó
........ napig
 igen, határozatlan ideig a ............ kategóriá(k)tól ............. év ......... hó ........ naptig
3. Bíróság kényszergyógyításomat vagy kényszergyógykezelésemet elrendelte:
 nem,
 igen, ............. év ......... hó ........ naptól ............. év ......... hó ........ napig
4. Hatóság a vezetési jogosultságom szünetelését jogerős és végrehajtható határozattal elrendelte:  nem,
 igen, ............. év ......... hó ........ naptól ............. év ......... hó ........ napig
5. Bíróság cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett:  nem,
6. Vezetői engedélyemet hatóság visszavonta:  nem,
7. Egészségi alkalmatlanságomat megállapították:  nem,

 igen

 igen
 igen

8. Bíróság vagy rendőrség a vezetésre jogosító okmányom visszaadását vagy a vezetési jogosultság gyakorlását
jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság
igazolásához kötötte:  nem,
 igen
8/a . Csak a 8. kérdésre adott “Igen” válasz esetén megválaszolandó. Ha bíróság vagy rendőrség a vezetésre
jogosító okmányom visszaadását vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új
járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság igazolásához kötötte,
akkor ezen kötelezettségemnek eleget tettem:  nem,
 igen
9. Utánképzési kötelezettség hatálya alatt állok:  nem,

 igen

10. Két éven belül sikertelen közúti gépjárművezetői gyakorlati forgalmi vizsgát tettem a jelentkezési lapon
megjelölt vezetői engedély kategóriából:  nem,
 igen, a legutolsót az alábbi helyszínen és
időpontban: …………………………………………………………………………………..
11. Elméleti vizsgán a kép- és hangrögzítő eszköz használatához hozzájárulok:  igen,
 nem,
és ebben az esetben tudomásul veszem hogy a vizsgámat a közlekedési hatóság által biztosított külön
időpontban tehetem le.
Kijelentem, hogy jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok személyes és különleges adataim kezeléséhez, valamint
ahhoz, hogy a velem szerződéses kapcsolatban álló képző szerv a vizsgáztatással kapcsolatos ügyintézésben eljárjon.
Tudomásul veszem, hogy a járművezető vizsgáimon nem személyes részvételem büntetőeljárást vonhat maga után, a
vezetési gyakorlat oktatása során a „Vezetési karton” nem előírás szerinti kitöltése (aláírás hiánya) az oktatójármű
engedély nélküli (jogosulatlan) vezetésének minősül és szabálysértési eljárást vonhat maga után, továbbá a
közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában
vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével letett vizsgát a közlekedés hatóság érvényteleníti, a vizsgaigazolás
kiadását megtagadja, illetve a vezetői engedély visszavonását kezdeményezheti.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a vizsgaigazolás kiadásának időpontjáig az adataimban bekövetkezett változásokat 8
napon belül köteles vagyok bejelenteni, ellenkező esetben a vizsgáim érvénytelenítésre kerülhetnek, mely a vezetői
engedélyem visszavonását eredményezheti. Tudomásul veszem, hogy a megszerezni kívánt vezetői engedély kategória
„C” kategória esetén a 21. életévem, „D” kategória esetén a 24. életévem betöltéséig kizárólag az alábbi járművek
vonatkozásában és kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre: -a tűzoltóság által, illetve a közrend
fenntartására használt járművek; -javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek.

Kelt: 2021…………………………..

Aláírás: ……………………………
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