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JELENTKEZÉSI LAP  

 

szakképesítés: Közszolgálati technikus - felnőttképzés 

 

TANULÓRA VONATKOZÓ ADATOK 

A tanuló neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Életvitelszerű tartózkodási helye:  

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

Oktatási azonosító száma:  

TAJ száma:  

Érettségi bizonyítvány száma, kelte:  

Nyelvvizsga bizonyítvány száma, foka, kelte:  

Szakképesítéssel rendelkezem: 0 1 2 

Átvétel esetén különbözeti vizsga szükséges: igen nem 

 

Nyilatkozom, hogy az adatok valóságtartalmát szükség esetén az iskola felé igazolni tudom, egyben a 

fenti személyes/különleges adatok kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

Kérem felvételemet az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum 14. 

évfolyamára. 

Hozzájárulok, hogy az intézmény tanárai vagy az iskola által megbízott hivatásos fotós az iskolai 

rendezvényeken rólam fénykép vagy filmfelvételeket készítsenek az így készült felvételek az iskola 

hivatalos honlapján és a közösségi oldalakon az iskolai közösség, az iskolai élet bemutatása céljából az 

intézmény szellemiségével összhangban megjelenésre kerülhessenek. 
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy más oktatási intézménnyel nem 

áll fenn tanulói jogviszonyom sem nappali, sem esti tagozaton. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben állításom a valóságnak nem felel meg, úgy köteles vagyok 

az Intézmény részére a tanuló után járó normatíva összegét megtéríteni. 

 

 

Debrecen, _____________________ 

 

   _________________________ 

   tanuló 

 

 
 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

50. § (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A 

felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A 

tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, 

továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

51. § (1) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a 

hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai 

programjában foglaltak szerint kell dönteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


