
JELENTKEZÉSI LAP 
gépkezelői vizsgára 

(A hiányosan kitöltött jelentkezési lapot nem fogadjuk el!) 
A jelentkezési lapot OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni a Kitöltési 

útmutató szerint! 
 

A jelentkező neve: 
 
Születési helye és ideje: …………………………………….. város ……………….. év ……………………… hó ………………. nap 
 
Anyja neve:  
 
1 Legmagasabb (tűzoltó) szakmai végzettsége: - nincs 
      - tűzoltó alaptanfolyam (40 órás) 
      - egyéb: …………………………………… (pl: tűzoltó II. , tűzoltó I. stb…)  
 
2 Az elvégzett kihelyezett képzés első napja:   ……………. év ………. hó ……… nap 
 
3 Az elvégzett kihelyezett képzés utolsó napja:  ……………. év ………. hó ……… nap 
 

Érvényes tűzoltótechnika-kezelői igazolvány száma: M- …………./20 …… . 
 

Szolgálati hely megnevezése: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kérjük, a megfelelőt húzza alá! 

4 Korábbi szivattyúkezelői vizsgával rendelkezik:  igen   nem 

A választott géptípus(ok): 
A gépcsalád 
megnevezése: 

  
Típusa: 

 

A gépcsalád 
megnevezése: 

  
Típusa: 

 

A gépcsalád 
megnevezése: 

  
Típusa: 

 

A gépcsalád 
megnevezése: 

 
 

 
Típusa: 

 
 

A gépcsalád 
megnevezése: 

  
Típusa: 

 

 
5 Egyéb vizsgaigény: …………………………………..………………………………………………………………………………………… 
(A kitöltéskor a pontos típusmegnevezés szükséges! Ennek hiányában a jelentkezési lap érvénytelen!) 
Alulírott jelentkező tudomásul veszem, hogy a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a fent rögzített 
személyes adataimat az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében kezeli és megőrizi  az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint. Az adatkezeléssel 
kapcsolatos tájékoztatók a https://kok.katasztrofavedelem.hu/lablec/adatkezelesi_tajekoztato oldalon 
megtalálhatóak. Az adatkezelés célja: a vizsgáztatás lebonyolításának elősegítése és igazolvány kiadása. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) pontja. Adatkezelés időtartama: a vizsgadokumentáció 
része a jelentkezési lap, ezért az itt rögzített személyes adatok nem selejtezhetőek. Adatok köre: név, 
születési hely, idő, anyja neve. 

 

Kelt: …………………………………………, 20 …….. év …………………………………… hó ……….. nap 
 
 

P.H. 
 

    ………………………….………..…………….       …………………………………..……………………. 
    jelentkező aláírása                  igazgató/parancsnok/elnök aláírása 

                    

                    

https://webmail.katved.gov.hu/owa/redir.aspx?C=wk270-Yrig4Na1VZp759owu8T0mLiWUx5Tzre3ED6KYGjcZkS8_YCA..&URL=https%3a%2f%2fkok.katasztrofavedelem.hu%2flablec%2fadatkezelesi_tajekoztato


 
 

Kitöltési útmutató 
 
1 A jelentkezéskor megadott végzettségeket igazoló bizonyítvány(ok) másolatát csatolni kell. 
 
2-3 Amennyiben a jelentkező személy nem rendelkezik tűzoltó végzettséggel, a tanúsítvány kiállításához 
kötelező megadni az időpontokat. 
 
4 A 2022. január 01-t megelőző időszakból, bármilyen szivattyúval rendelkező technikából 
(gépjárműfecskendő, folyadékszállító gép, stb…) szerzett vizsgabejegyzés esetében az „igen”-t kell aláhúzni. 
 
5

 A Kizárólag csörlő vagy beépített csörlővel rendelkező technikákra történő jelentkezéskor, itt kell feltüntetni 
a teherkötözői vizsga igényt is, amennyiben nem rendelkezik ilyen bejegyzéssel. 


