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 Tanfolyam szám:......................... PALSZ:.........................  
JELENTKEZÉSI LAP GKI TANFOLYAMRA ÉS VIZSGÁRA  

      ALAP�   TOVÁBBKÉPZŐ� TEHERAUTÓ�     BUSZ� ÖSSZEVONT�  
NÉV:.............................................................................................................................................  
SZÜLETÉSI (LEÁNYKORI) NÉV:.................................................................................................  
ANYJA NEVE:............................................................................................................................... 

SZÜLETÉSI HELY:...........................................................IDŐ: ����.��.��  
Állampolgárság: magyar� egyéb�:.......................................................................................... 

ÁLLANDÓ LAKHELYE: ����..............................................................................................  

ÉRTESÍTÉSI CÍM: ����.....................................................................................................  
TELEFON otthon:...............................................mobil:..................................................................  
Meglévő GKI igazolvány száma:........................email.cím:...........................................................  
 
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY megnev.:..........................................száma:.................................. 

kibocsátó hatóság:..............................................kibocsátás ideje: ����.��.��. 
VEZETŐI ENG. száma:.....................................magyar� egyéb�:........................................  

kibocsátó hatóság:...............................................kibocsátás ideje:����.��.��. 
C1�   kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��. 
C�    kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��. 
C1+E� kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��. 
C+E�  kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��. 
D1�    kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��. 
D�     kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��. 
D1+E� kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��. 
D+E�  kategóriának megszerzésének dátum:����.��.��.                  
Kategóriák érvényességi ideje: ����.��.��. 
LAKHELYET IG. OKMÁNY megn.:..................................................száma:..........................................  

kibocsátó hatóság:............................................kibocsátás ideje: ����.��.��. 
A kész igazolványt postázni kérem hivatalos iratként az értesítési címemre (1) vagy bemegyek érte 

az NKH területileg illetékes irodájába (2) � 
FELMENTÉSEK:.........................................................................................................................  

Felm. ig. okmány száma:.....................................kibocsátás ideje: ����.��.��. 
Munkahely megnevezése: QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.......................................    
Munkahely címe: QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
Mióta dolgozik ott QQQQQQQQQ...QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
                                                                                                                                     
 
 

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

                      JELENTKEZŐ  
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Alulírott jelentkező ezúton nyilatkozom, hogy a tanrend egy példányát átvettem.
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Jelentkezési adatlap 

A nyújtott felnőttképzési szolgáltatásokról 

 

Nyújtott felnőttképzési szolgáltatások: 

 

1. Előzetes tudásszint felmérés – Jelentkezéskor, jelentkezési lap leadásával egyidőben, mindenki részére, 

(a megadott alapján történik a szükséges tanfolyam megállapítása) 

2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás – Külön kérésre, 24.000,- Ft / fő 

 

A következő felnőttképzési szolgáltatásokat kérem (az előzetes tudásszint felmérés kivételével): 

 

 ............................................................................................................................................ …......... 

 ............................................................................................................................................ …........ 

 ............................................................................................................................................ …........ 

 

A GOLDEN-GLOB TRANS Kft. adatvédelmi és adatkezelési előírásait* ismerem és elfogadom. 

 
*A GOLDEN-GLOB TRANS Kft. a Tanuló személyes adatit csak az oktatás érdekében és a vonatkozó rendelkezések 

előírásainak megtartásával használhatja fel.  

A GOLDEN-GLOB TRANS Kft. az tanuló adatainak nyilvántartását és kezelését a 2001. évi CI. Törvény előírásainak 

megfelelően végzi. 

 

 

Dátum: Aszód, 2015....................................  

 

 

                         ….......................................................  

    Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyi adatokat egyeztettem, az okiratok bemutatását igazolom; a jelentkező az előírt 
feltételeknek megfelel.  
Kelt: Aszód, 2015.....................................................            QQQQQQ....................QQÜgyintéző 
A jelenkezési laphoz csatolni kell egy 1 évnél nem régebbi igazolványképet, valamint az érvényes Személyigazolvány, a lakcímkártya, a vezetői engedély és 

az esetleges felmentés alapjául szolgáló okmányok másolatát. 

 

user
Beírt szöveg

user
Beírt szöveg

user
Beírt szöveg

user
Beírt szöveg

user
Beírt szöveg




