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Segédlet a „GÉPJÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉS MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓK SZÁMÁRA II.” program 

informatikai rendszerének használatához 

 

A rendszer az alábbi böngészők használatát támogatja: Google Chrome, Firefox, Safari 

Regisztráció menete: 

 

A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges: 

- e-mail cím: valós gmail.com végződésű elektronikus levélcím 

- jelszó: legalább 10, legfeljebb 64 karakter lehet. Tartalmaznia kell az angol ABC kis és nagybetűt 

is A-tól Z-ig, ékezet nélkül. Tartalmaznia kell legalább egy szám karaktert, 0-tól 9-ig. 

- jelszó ismétlése: meg kell, hogy egyezzen a fentebb megadott jelszóval. 

- ellenőrző kód 

Ezt követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával véglegesítheti regisztrációját. A regisztráció 

befejezését követően a rendszer aktiváló e-mail-t küld a megadott címre. Az aktiválásra a 

felhasználónak 24 óra áll rendelkezésre. 
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Belépés a rendszerbe: 

 

Az aktivált felhasználó az alábbi adatokkal tudja megkezdeni a rendszer használatát: 

- Felhasználó név: a regisztráció során megadott e-mail cím, 

- Jelszó: a regisztráció során megadott jelszó 

Ezt követően a „Belépés” gombra kattintva megkezdhető a személyes adatok rögzítése. 
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Kötelező adatok: 

- Név, 

- Születési név, 

- Anyja neve, 

- Születési hely, 

- születési idő: ennek rögzítéséhez nyomja meg a mező mellett található naptár gombot. Az év 

kiválasztásához vagy gépelje be a „2019” mezőbe a születési évét, vagy a mellette lévő nyilak 

segítségével válassza ki a helyes dátumot. A hónapok kiválasztásához használja a dátum 

melletti balra-, illetve jobbra mutató nyilakat, majd kattintson a születés napjára. Ezt a 

módszert alkalmazza továbbá minden olyan esetben, ahol a rendszerben dátum rögzítése 

szükséges. 

 

- a címek megadásához válasszon a legördülő menüből, vagy írja be lakóhelye irányítószámát, 

kattintson a megjelenő számra, mely automatikusan kiválasztja ezt követően a megye és 

település adatokat. Ez követően rögzíthetők a további adatok (pl.: utca, út, házszám, stb.) 

- adóazonosító: az adókártyáján található 10 jegyű számsor, 

- "B" kategóriás jogosítvány megszerzésének dátuma: a jogosítvány hátoldalán szereplő 10. 

mezőben található dátum, 

- jogosítvány érvényessége: a jogosítvány hátoldalán szereplő 11. mezőben található dátum, 

- II. típusú orvosi vizsgálat érvényessége, 
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- PÁV kategória: meglévő, érvényes PÁV típusa. amennyiben Ön Állami-, vagy közfeladatot 

ellátó szervezet dolgozója és munkáltatója ajánlásával/jóváhagyásával vesz részt a 

programban azt a kategóriát jelölje, mely a jogosítvány megszerzéséhez szükséges 

(teherautó vezető: 3, buszvezető: 2), 

- Rendelkezik-e érvényes GKI kártyával: abban az esetben válassza, amennyiben rendelkezik 

vele, vagy teherautó-vezető képzésre pályázik és „C” kategóriás jogosítványát 2009.09.09. 

napja előtt szerezte. 

- Állami-, vagy közfeladatot ellátó szervezet dolgozója és munkáltatója 

ajánlásával/jóváhagyásával vesz részt a programban, 

- Rendelkezik-e munkaadói szándéknyilatkozattal, 

- A program kapcsán megszerezni kívánt jogosítvány: kizárólag egy kategória jelölhető meg. 

Szükséges dokumentumok feltöltése: 

Amennyiben Ön egyéni pályázóként vesz részt a programban, az adatai rögzítéséhez az alábbi 

dokumentumok feltöltése szükséges: 

- Jogosítvány: mindkét oldala egy file-ban 

- Lakcímkártya: kizárólag a címet, címeket tartalmazó oldal 

- Iskolai bizonyítvány: legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány 

- PÁV határozat: érvényes PÁV határozat (amennyiben még nem rendelkezik vele, úgy aláírt 

nyilatkozat, hogy ennek beszerzése folyamatban van) 

- Orvosi alkalmassági: amennyiben a jogosítványában „102” szerepel, akkor a jogosítvány 

feltöltése szükséges, egyéb esetben a II. típusú orvosi alkalmassági vélemény (amennyiben 

még nem rendelkezik vele, úgy aláírt nyilatkozat, hogy ennek beszerzése folyamatban van) 

- GKI kártya (amennyiben rendelkezik vele) 

Felhívjuk a figyelmét, hogy érvényes PÁV határozat, illetve orvosi alkalmassági vélemény hiányában 

csoportos tájékoztatón nem tud részt venni. 

Amennyiben Ön állami-, vagy közfeladatot ellátó szervezet dolgozója és munkáltatója 

ajánlásával/jóváhagyásával vesz részt a programban, az adatai rögzítéséhez az alábbi 

dokumentumok feltöltése szükséges: 

- Jogosítvány: mindkét oldala egy file-ban 

- Lakcímkártya: kizárólag a címet, címeket tartalmazó oldal 

- Iskolai bizonyítvány: legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány 

- PÁV határozat: (amennyiben rendelkezik vele) 

- Orvosi alkalmassági: (amennyiben rendelkezik vele) 

- GKI kártya (amennyiben rendelkezik vele) 

A feltöltés kapcsán elfogadott dokumentumtípusok: bmp, jpg, tiff, doc, docx, pdf 
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Az adatrögzítés véglegesíthető Adatkezelési tájékoztató, illetve az Általános szerződési feltételek 

elfogadását követően a „Mentés” gomb megnyomásával. 

A tájékoztató, illetve szerződési feltételek dokumentumokat a bal oldalon található Elolvastam és 

elfogadom az OFA Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóját és Elolvastam és elfogadom az Általános 

szerződési feltételeket szövegekre való kattintással éri el. 

 

Kérjük, hogy a rögzítés kapcsán kiemelt figyelmet fordítson az adatok helyes rögzítésére. Rögzített 

adatait bármikor módosíthatja a rendszerben. 

Az adatok mentését követően a lap tetején található „házikó” gomb megnyomásával jut el a főmenübe. 

 

Kérjük, minden egyes alkalommal, mikor befejezte a rendszer használatát, adatai megóvása érdekében 

lépjen ki abból. 

 

A rendszer használatával kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit a helpdesk@ofa.hu címre küldheti meg, 

az OFA Nonprofit Kft. Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

http://ofa.hu/files/kozhasznu/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf  
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