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JELENTKEZÉSI LAP 
Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) szaktanfolyamra  

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni!    
                                                                                                                              Tanfolyam:                      

  Tehergépkocsi-vezetői     vagy         Autóbuszvezetői 

  
ALAPKÉPESÍTÉS  

 

 
ALAPKÉPESÍTÉS 

különbözeti 

 
TOVÁBBKÉPZÉS  

 

 
TOVÁBBKÉPZÉS 

különbözeti 

ÖSSZEVONT Tehergépkocsi-vezetői és Autóbuszos 

      ALAPKÉPESÍTÉS       TOVÁBBKÉPZÉS            ALAP és TOVÁBBKÉPZÉS 

 

Név: 
 

Születési név:  

Anyja neve:  

Állampolgárság:  

Születési hely:  Idő:         év              hó          nap 

Személyi ig. száma:  Lakcímkártya száma:  

Állandó lakcím:  

Értesítési cím:  

E-mail:  Telefon:  

Vezetői engedély száma:  Kiállítás kelte:  

Kiállító hatóság:  GKI kártya kiállítását 
(utólag nem módosítható) 

      kérem             nem kérem 

Megszerzett kategóriák: C         C+E       C1       C1+E      D        D+E       D1       D1+E 

Korábban szerzett GKI 
igazolvány száma: 

 
Kiállítás kelte: 

 

Számlázási név, cím: 
(utólag nem módosítható) 

 

Adószám (cég v. egyéni 

vállalkozás esetén): 
 

 

A tanfolyamról és vizsgafeltételekről, a vizsga érvényességével kapcsolatosan teljes körű tájékoztatást kaptam. 
Tudomásul veszem, hogy a jogszabályban előírt vizsgadíjat és bizonyítvány kiállítási díját a vizsga előtt 10 nappal rendezem a képzőszerv felé. 
 

Tudomásul veszem, a tanfolyami résztétel lemondására legkésőbb a tanfolyamkezdés előtt 10 munkanappal korábban van lehetőség, írásban. 
A későbbi lemondás esetén a tanfolyamdíj 50 %-a igényelhető vissza, a vizsgadíj és a bizonyítvány kiállítási díja nem igényelhető vissza.  
 

Tudomásul veszem, hogy a megkezdett tanfolyamról való kimaradás esetén a befizetett tanfolyam teljes költsége kiszámlázásra kerül és az a 
képzőszervet illeti. 
A tanfolyam díj fizethető a tanfolyam időtartama alatt, de legkésőbb a vizsgát megelőző napon. Módja: készpénz vagy átutalás . 
 

Ha a tanfolyami díjat a tanfolyamra jelentkező a vizsga kezdetéig nem fizeti meg, úgy vizsgára nem bocsájtható. 
Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, újabb vizsgát a vizsgadíj, valamint az ügyviteli költség befizetése után tehet. 
 

A tanfolyamon történő jelentkezéssel hozzájárulok ahhoz, hogy fotó és /vagy videó készüljön rólam, melyet a későbbiekben felhasználhat a 
képzőszerv. A személyes adataimnak, aláírás mintámnak és képmásomnak a képző szerv által jelen eljárásban történő kezeléséhez 
hozzájárulok. Tájékoztatást kaptam, hogy a képzőszerv a mindenkori érvényes adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli az adataimat.  
 
 
 

Kelt: ……………………………., 20………………………..         …………………………...……….  
                                            jelentkező aláírása 


