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Jelentkezési lap 

 

Alulírott tanuló, kiskorú tanuló esetén szülői/gyám engedéllyel jelentkezem a Galamb József 

Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola, továbbiakban Iskola által szervezett és támogatott 

T kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyamra a következő feltételekkel, melyeket 

elfogadok: 

 Elfogadom, hogy a képzéshez szükséges személyes adataimat, mely a jelentkezési lapon szerepel, 

az iskola átadja a Driver Hood Kft. (6800, Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 20.), 

továbbiakban Képző részére. 

 

 Vállalom, hogy az elméleti és gyakorlati órákon részt veszek, vállalom, hogy az esetleges 

hiányzást igazolom, és a tananyagot pótolom.  

 

 Vállalom a képzés során, az oktatás helyszínére való utazás költségeit. 

 

 A vezetési gyakorlatot az iskolával (osztályfőnökkel) egyeztetve a tanítási időn kívüli időpontra 

beszélem meg. Amennyiben a képzés, vizsga a tanítási időt érinti, minden tanítási óráról való 

hiányzást leigazoltatom az oktatást végző személlyel. 

 

 Vállalom, hogy meghatározott időn belül (szakközépiskolások részére, legkésőbb a 11. osztály 

utolsó tanítási napja, szakgimnazisták részére, legkésőbb a 14. évfolyam utolsó tanítási napja) 

levizsgázom és a jogosítványomat, vagy a sikeres vizsga igazolását bemutatom a szakmai vizsgára 

jelentkezés folyamatán belül. 

 

 Elfogadom, hogy a tanfolyam díját és a vizsgadíjakat az iskola fizeti, viszont sikertelen tanfolyam 

esetén vállalom, hogy a tanfolyam díját és a vizsgadíjakat visszafizetem az iskolának. Sikertelen 

tanfolyamnak az minősül, ha a tanuló a szakmai vizsgáig önhibájából nem szerez jogosítványt. 

Nem számít sikertelen tanfolyamnak, ha a tanuló önhibáján kívül nem szerez jogosítványt 

(betegség, vis major helyzet stb.). A tanuló önhibáján kívüliséget az iskola igazgatója, a tanuló, 

vagy a szülő/gyám által beadott megalapozott kérelem és a csatolt igazolások alapján bírálja el. 

Vállalom, hogy visszafizetem továbbá a tanfolyam teljes díját és a vizsgadíjakat abban az esetben 

is, ha az iskolával a tanulói jogviszonyomat a szakmai vizsga előtt felbontom. A visszafizetés 

tényét megállapító határozatban szereplő visszafizetési határidőket vállalom és magamra nézve 

kötelezőnek veszem. 
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 Sikertelen vizsga esetén a pótvizsgához kapcsolódó díjakat vállalom, illetve azok befizetését 

intézem. Amennyiben az autósiskola által megszabott határidőre nem fizetem ki az autósiskola 

megbízottja részére a szükséges pótvizsga díjakat, plusz vezetési órákat stb., annak 

következményeit viselem. 

 Nyilatkozom, hogy a számlaszámomra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek 

 

 Kiskorú tanuló esetén, szülő/gyám nyilatkozom, hogy a fentieket megértettem, tudomásul 

vettem és gyermekemmel is betartatom, az esetlegesen keletkező visszafizetési kötelességemnek 

eleget teszek. 

 

Adataim: 

Nevem:_______________________________________________________________ 

Édesanyám lánykori neve/gyám neve:________________________________________ 

Születési helyem, születésem időpontja:_______________________________________ 

Lakcímem:_____________________________________________________________ 

Oktatási azonosítóm:_____________________________________________________ 

Telefonszám:___________________________________________________________ 

Jelen megállapodás 3 példányban készült, melyből egy példány a tanulóé, egy példány az 

osztályfőnöké, egy példány pedig az iskola gazdasági irodájáé. 

 

Kelt: 2019. 

 

 

-----------------------------------------------   --------------------------------------------------

  tanuló      kiskorú tanuló esetén szülő/gyám 

 

 

    ---------------------------------------------------- 

            Galamb József Mezőgazdasági 

     Szakgimnázium és Szakközépiskola 

  igazgató 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HORVÁTH
ZOLTÁN JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.02.26. 09.34.17


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HORVÁTH ZOLTÁN JÓZSEF
Születési hely: MAKÓ
Születési dátum: 1975.01.18.
Anyja neve: VESZELKA ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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