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Jelentkezési lap képesítő vizsgára 

 

A vizsgára jelentkező adatai: 

(Kérjük, a személyazonosító okiratban szereplő adatokkal megegyezően töltse ki!) 

 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Születési hely, idő:  

Lakcím:  

Tartózkodási hely/levelezési cím:  

Oktatási azonosító szám:     Állampolgárság:  

Telefonszám:       e-mail cím:  

 

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont vizsgaszabályzata szerinti pártatlanságot biztosító 

vizsgaszervezés érdekében kérem jelezze, ha Ön a Győri Szakképzési Centrum 

munkavállalója.  

A Győri SZC munkavállalója vagyok: igen / nem* 

 

A megszerezni kívánt szakképesítés adatai: 

Programkövetelmény azonosító száma:  

A Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés megnevezése: 

A képesítő vizsgára felkészítő intézmény megnevezése, címe:  

 

A képzés megkezdésének és befejezésének időpontja:  

A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány száma: 

Államilag finanszírozott képzésben vett részt:  igen / nem* 

A vizsgázó javító/pótlóvizsgára jelentkezik:      igen / nem*                          
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Előző képesítő vizsga törzslapkivonatának száma:  

Javítóvizsga / pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgafeladatok megnevezése: 

 

 

A Vizsgaközpont tájékoztatja, hogy: 

 A felmentés iránti kérelmét a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtania a 

Vizsgaközpontnak. A kérelemhez szükséges csatolnia a jogosultságot alátámasztó 

okirat fénymásolatát. Abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező a vizsgára 

jelentkezéskor nem nyújtja be a felmentés iránti kérelmét, azt már a későbbiekben 

nem áll módunkban figyelembe venni. 

 Az időben, előre jelzett különleges igényeinek, egyedi rendkívüli szükségletek 

figyelembevételére kizárólag a szakképzésről szóló törvény, ill. a szakképzés 

végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) Kormányrendeletre tekintettel van lehetőség. A 

jelentkezéssel egyidejűleg írásban nyújtsa be méltányossági eljárás iránti kérelmét, 

illetve kérelmét vizsgarész beszámításra (igazoló dokumentumok csatolása 

kötelező). 

 

Nyilatkozom, hogy megfelelek a vizsgára jelentkezési/tanúsítási követelményeknek és 

átadok minden olyan információt, ami ennek megítéléséhez szükséges. Amennyiben a 

jelentkezéskor, vagy a jelentkezési dokumentumok ellenőrzését követő hiánypótlásra 

felszólítást követően a megadott időpontig nem igazolom, hogy megfelelek a képesítő 

vizsgára bocsátás PK-ban meghatározott feltételeinek, úgy a jelentkezésemet a 

vizsgaközpont törli. 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat, a vizsgateljesítményeimet és 

eredményeimet a vizsgaközpont nyilvántartás céljából – a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kezelje. 

 

Kijelentem, hogy a vizsgaszervező honlapján (www.gyorivizsgakozpont.hu) található 

adatkezelési tájékoztatót elolvastam és az abban foglaltakat tudomásul vettem.  

A honlapon a vizsgajelentkezéssel, vizsgával, vizsgadíjjal, szabálytalanságok 

következményeivel, adatkezeléssel kapcsolatos további információk is megtalálhatóak. 

 

Nyilatkozom, hogy a vizsgaanyagokat nem terjesztem és nem használok tisztességtelen 

vizsgázási módszereket. Tudomásul veszem, hogy az egyes vizsgatevékenységek 

tekintetében azok lezárásáig titoktartási kötelezettség terhel, illetve a teljes vizsgafolyamat 

során, a jelentkezéstől a bizonyítvány kézhez vételéig, szerzett ismeretek, adatok, 

információk bármilyen formában történő felhasználása, harmadik fél számára 

hozzáférhetővé tétele tilos. 

 

Nyilatkozom, hogy a nem rendeltetésszerű eszközhasználatból adódó, illetve szándékos 

rongálás okozta kárért felelősséggel tartozom. 
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Tudomásul veszem, hogy az aláírásommal hitelesített jelentkezési lap eredeti példányát a 

jelentkezési határidő lejárta utáni 3. napig a vizsgaszervezőhöz személyesen vagy postai 

úton eljuttatnom (9024 Győr, Nádor tér 4.).  

 

 

Dátum: …………………………………………………………................ 

 

 

 

……………………………………………… ………………………………………………. 
aláírás  

vizsgára jelentkező 
szülő/gondviselő*olvasható név 

 
 ……………………………………………… 

aláírás 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó. 

** 18 év alatti vizsgázó esetén a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, a szülő/gondviselő beleegyezése 

szükséges.  
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Záradék: 

A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés Programkövetelményében meghatározott vizsgára 

bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat igazoló dokumentumokat  

………..……(év) …………………..(hó)………(nap)  

 maradéktalanul bemutatta 

 nem mutatta be, így jelentkezése törlésre került. 

 

 

P. H. 

 

 

Bendéné Czuppon Bernadett 

Győri Akkreditált Vizsgaközpont 

vizsgaközpont vezető 

 


