
 

F.M.K.  PADSOR   KFT. 
        Engedélyszám: E/2020/000231 

       Nyilvántartási szám: B/2020/001475 

     3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 9. 

 

* Aláhúzással kérjük jelölni!  ** Kormányzatilag meghatározott feltételek teljesülése esetén igényelhető 
Kérjük, a jelentkezési lapot személyesen vagy levélben juttassa el a képző céghez!  

Képzőszervi azonosító szám: 5734 Készült: a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet alapján, valamint a KAV Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont vonatkozó utasításai szerint.  
 

Telephely: 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 9. 
Tel: 0620/347-5734   e-mail: f.m.k.felnottkepzes@starjan.hu 
internet: www.fmkpadsor.hu        Adószám: 24168759-2-12 

Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank      Számlaszám: 10103726-22043300-01003002 

 

Jelentkezési lap 
(Kérjük, nyomtatott betűvel, jól olvashatóan kitölteni!) 

1. Választott gépcsoport(ok): ___________________________________________________________  

2. Név:  ____________________________________________________________________________  

Születési név: ______________________________ Oktatási azonosító:  ______________________  

3. Születési hely (ország, város): _________________________________________________________  

4. Születési idő (év, hó, nap): ___________________________________________________________  

5. Anyja leánykori neve:  _______________________________________________________________  

6. Lakcím:  __________________________________________________________________________  

Értesítési cím: _____________________________________________________________________  

7. Mobilszám: +36  _______________________ E-mail cím:  __________________________________  

8. Személyazonosító ig. száma:  _________________ Lakcímkártya száma: _______________________  

9. Legmagasabb iskolai végzettség*: végzettség nélkül / általános iskolai végzettség / középfokú 

végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium) / Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés 

(szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola) / Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség 

(technikum) / Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény) / 

Felsőoktatási szakképzés felsőoktatási intézmény) 

10. Szakképzettség/szakképesítés:  _______________________________________________________  

11. Képzési díjat fizeti*: Képzésben résztvevő/ Támogató 

 Amennyiben Támogató, annak neve, címe: ______________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

Fizetés módja*: készpénz / átutalás Képzési hitel igénybevétele**: igen / nem  

12. Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás igénylése*: 
Előzetesen megszerzett tudás mérése / Bemeneti kompetenciamérés / Felnőttképzési tanácsadás / 

Elhelyezkedési tanácsadás / Képzési szükségletfelmérés / Pályaorientációs tanácsadás / 

Pályakorrekciós tanácsadás / Álláskeresési tanácsadás / Képzés hatékonyságának növelése / 

Munkavállalás elősegítése / Nem igénylem 

Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.  

Kelt: ................................................................................... Aláírás: .................................................................................... 
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Nyilatkozat 

Aláírásommal igazolom, hogy: 

 Meglévő gépkezelői jogosítvány száma: __________________Kiállítás dátuma: ________________________  

 Orvosi érvényesség ideje:   

 Rendelkezem ___________________________________________________________________OKJ 

bizonyítvánnyal, sorozatjele és száma: ___________________________kelte:  _________________________  

 kibocsátó megnevezése:  _____________________________________________________________________  

 az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem:              igen / nem 

(elérhetősége: ügyfélszolgálatok, www.fmkpadsor.hu)  

 hozzájárulok ahhoz, hogy az F.M.K. Padsor Kft. képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató leveleket 

továbbítson számomra megadott elérhetőségeimre:    igen / nem 

 a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet alapján készült adatkezeléssel kapcsolatos 

tájékoztatót megismertem, adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok az alábbiak szerint: 

o Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig:             igen / nem 

o Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8. év 

utolsó napjáig:                  igen / nem 

(Jogszabályi kötelezettség - 2013. évi LXXVII. törvény - Nemleges válasz esetén a képzésre nem tud beiratkozni.) 

o   Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8. év 

utolsó napja után:              igen / nem 

 tanúsítvány kiállítását kérem (csak bejelentéses képzésre vonatkozóan):         igen / nem 

o amennyiben igen:     papíralapú/elektronikus formában 

 az adatkezelésről, a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokról, a képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti és részvételi követelményekről, a díjakról és fizetési feltételekről, a képzés és vizsga 

menetéről, a tervezett ütemezésről, a felnőttképző adatszolgáltatásáról, az elállási jogról, valamint az 

ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendről szóló tájékoztatást megkaptam, azokat tudomásul vettem és 

elfogadtam. 

 Kötelező mellékletek: 2 db igazolványkép, orvosi alkalmassági vélemény, OKJ bizonyítvány fénymásolata, 
amennyiben rendelkezik gépkezelői jogosítvánnyal, annak fénymásolata 
Személyi okmányait és eredeti OKJ bizonyítványát a vizsgára mindenképpen hozza magával, mert a gyakorlati 
vizsga helyszínén megtekinti a vizsgabizottság, és ezek nélkül a vizsgát nem kezdheti meg!  
 

Kelt: ................................................................................... Aláírás: .................................................................................... 
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