
Multijogsi Kft (röviden: ( Multijogsi Autósiskola.)  
2051 Biatorbágy Fő út 1.. Tel: Mobil: (30) 596 1015 
Homepage: http://www.multijogsi.hu 
E-mail: szikora.zoltan.gyula@multijogsi.hu  

 
Nyilvántartási szám: ……………………..  

JELENTKEZÉSI LAP GÉPKEZELŐI VIZSGÁRA  
(NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI) 

 
Neve: ..........................................................................................................................................  
Születéskori neve: .......................................................................................................................  
Születési hely: .................................................. idő: .............. év ......................... hó ...........nap 

 
Anyja születéskori neve: ............................................................................................................. 

 
Legmagasabb iskolai végzettsége: ……………………………...................................................  
Állandó lakcím: ...........................................................................................................................  
Telefon: ................................................. e-mail cím: ……………………………………………  
Értesítési cím: ............................................................................................................................. 

 
Munkahely neve, címe: .....................................................................................................................  
Érvényes gépkezelői jogosítvány száma: ................................ Kibocsátás ideje: ........................ 

 
Kibocsátó hatóság: ..................................................................................................  
Személyi ig. száma: ................................. Okmány megn.: ............................................................... 

 
Kibocsátás ideje: ..................................... Kibocsátó hatóság: ................................................... 

 
Lakóhelyet ig. okm. száma: ..................... Okmány neve: .........................................................  
Kibocsátás ideje: ....................................... Kibocsátó hatóság: ……..........................................  
Gépkez. szakképesítést ig. OKJ bizonyítvány száma (Pl: PTJ 123456): ........................................ 

 
Megnevezése: …………………………………………………………………..(Pl. Könnyűgépkezelő) 

 

 
Kibocsátás ideje: ....................................... Kibocsátó: ............................................................ 

 
 

Kezelni kívánt gépek: 

Kódsz.: .................... 

Kódsz.: .................... 

Kódsz.: .................... 

 
 

 
megnevezése ………………………………………………………… 

megnevezése ………………………………………………………….. 

megnevezése ………………………………………………………….. 

 
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 15 nappal rendezem a képzőszerv 
felé.  
Tudomásul veszem, a tanfolyami résztétel lemondására legkésőbb a tanfolyamkezdés előtt 15 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 bocsátható. 
Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, újabb vizsgát a vizsgadíj, valamint az ügyviteli költség befizetése után tehet. 

 
Kelt.: ...................................... hely, 

 
20..... év ......................... hó ............. nap. 

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

ügyintéző 

 
………………………………..  

jelentkező aláírása 
 

A bizonyítványokat illetve az igazolványokat be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell! 


