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J E LE N T KE ZÉ S I  L A P 
  Kérem, hogy az űrlapot nagy nyomtatott betűkkel, a személyi igazolvánnyal megegyezően töltse ki! 

 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Második keresztnév:  

Születési hely, idő:   

Állampolgárság*:  

Telefonszáma, e-mail cím:   

Oktatási  azonosító szám:  

TAJ szám:  

Személyi ig. szám:  

Adóazonosító:  

Lakcím: 
 

Diákigazolvány szám:  

Anyja születési neve:  

Anyja jelenlegi neve:  

Gondviselő neve:  

Anya telefonszáma, e-mail címe:  

Apa telefonszáma, e-mail címe:  

*Amennyiben a születési helye a Magyar Köztársaság területén kívül van, úgy az állampolgárságot az eredeti doku-

mentumokkal, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási jogcímet tartalmazó iratokkal szíveskedjen igazolni. 

 

Melyik szakra jelentkezik:                                     Egyéb információk:  x-szel jelezze a választ 

 automatikai technikus (1 éves)    kiskunfélegyházi   

 gépgyártástechnológiai technikus (1 éves)              bejáró     

 gépgyártástechnológiai technikus (2 éves)  nevelőszülőnél elhelyezett      

 CNC gépkezelő (1 éves)    menzát igényel:        IGEN      NEM 

  kollégiumot kér:       IGEN      NEM 

Jelentkeztem felsőoktatási intézménybe és amennyiben felvételt nyerek, akkor szeptemberben a felsőfokú 

tanulmányaimat kezdem meg:   IGEN             NEM      

Annak a középiskolának a neve és címe, amelyben az érettségi bizonyítványt szerezte: .......................  

 ......................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................  

Érettségi bizonyítvány sorszáma:  ........................................ , megszerzésének dátuma:  ...............................  

Rendelkezik ágazati érettségi bizonyítvánnyal?  Igen  Nem 

Ha igen, akkor milyen ágazatban? .....................................................  
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Nyilatkozom, hogy iskolarendszerű, OKJ szerinti szakképzésben (Válaszát jelölje X-szel!) 

 nem vettem részt; 

 részt vettem, de nem fejeztem be (tanult szakma:  ); 

 részt vettem és befejeztem (tanult szakma:  ). 

Nyilatkozom, hogy jelenleg más iskolarendszerű szakképzésben részt veszek / nem veszek részt. 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 

veszem, hogy köteles vagyok az adataimban bekövetkező változásokat három tanítási napon belül az iskola 

titkárságán bejelenteni. 

 

Hozzájárulok, hogy bizonyítványaimról és személyes okmányaimról másolat készüljön, továbbá hozzájárulok 

személyes adataimnak tanulmányaihoz kapcsolódó ügyekben történő kezeléséhez. 

Tudomásul veszem, hogy az általam megjelölt képzés(ek) csak megfelelő létszám esetén indul(nak). 

 
 

Kelt.: ..............................................................   

  ..............................................  

 aláírás 
 

 

Innentől az iskola tölti ki!  

 

1. Érettségi bizonyítványát és egyéb  leadta:   

bizonyítványát (általános iskolait is) darabszám: 

          ……………………… 

                      1. felelős 

 

2.  Tankönyvvel kapcsolatos iratok: 

tankönyvnyilatkozat 

leadta  
nem 

adta le 
ingyenes igazolás számlát kér 

     

 

      3. Nyilatkozat:     leadta: 

(menza, koll.)      nem adta le:   

      

       4. Háziorvosi igazolás:    leadta:  

       nem adta le:   

  

……………………….. 

           2. felelős 

      5. Befizetések: 

 

  

  

  

       ……………………….. 

           3. felelős 

Biztosítás Fénymásolás Munkaruha 

F E D C B A 
1.000 Ft/év 

 

1.000 2.000 3.000 5.000 7.000 10.000  
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