Hozzájárulás (14 – 18 év közötti)
kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához
Alulírott (név, szem. ig. száma)
................................................................................................................................
hozzájárulok, hogy kiskorú gyermekem (név, életkor)
………………………………..…..…………………………………………………………………………………….
a Magyar Vöröskereszt ………………………..……………………… Megyei Szervezete által
szervezett közúti elsősegélynyújtó vizsgára jelentkezzen és vizsgát tegyen.

Kelt: ………………………, ………. év ……… hó …….. nap
…………………………………………….
Törvényes képviselő aláírása

A cselekvőképesség szabályait a Polgári Törvénykönyv rendezi.
A cselekvőképesség vonatkozó szabályai szerint (Ptk. 11.§ (1)-(3) bekezdés)

A cselekvőképesség
11. § (1) Cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy
nem zárja ki.
(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.
(3) A cselekvőképességet korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.
A kiskorúság vonatkozásában a törvény úgy rendelkezik, hogy kiskorú az, aki a tizennyolcadik
életévét még nem töltötte be.
A Ptk. 12/A. § (1)bekezdése értelmében korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a
tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.
(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály
kivételt nem tesz- törvényes képviselőjének beleegyezése vagy jóváhagyása szükséges.

Változatazonosító: 130412

Hozzájárulás (14 év alatti)
kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához
Alulírott (név, szem. ig. száma, lakcím, szülő)
................................................................................................................................
kiskorú gyermekem (név, életkor)
……………..………………………………………………………………………………………………..………….
nevében kérem, és engedélyezem, hogy
a Magyar Vöröskereszt ………………………..……………………… Megyei Szervezete által
szervezett közúti elsősegélynyújtó vizsgára jelentkezzen és vizsgát tegyen.

Kelt: ………………………, ………. év ……… hó …….. nap
…………………………………………….
Törvényes képviselő aláírása

A cselekvőképesség szabályait a Polgári Törvénykönyv rendezi.
A cselekvőképesség vonatkozó szabályai szerint (Ptk. 11.§ (1)-(3) bekezdés)

A cselekvőképesség
11. § (1) Cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy
nem zárja ki.
(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.
(3) A cselekvőképességet korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.
A kiskorúság vonatkozásában a törvény úgy rendelkezik, hogy kiskorú az, aki a tizennyolcadik
életévét még nem töltötte be.
A Ptk. 12/A. § (1)bekezdése értelmében korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a
tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.
(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály
kivételt nem tesz- törvényes képviselőjének beleegyezése vagy jóváhagyása szükséges.

Változatazonosító: 130412

