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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Felvételemet kérem a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Esti tagozatán az erdésztechnikus szakra 
 

A jelentkező adatai 

 

1. Neve: …………………………………………………………………………………………. 

2. Oktatási azonosító száma: ......................................................................................................... 

3. Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………. 

4. Anyja leánykori neve: ……………………………………………………………………. 

5. Lakásának címe: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….. 

7. Levelezési címe (ha nem egyezik a lakásának címével): …………………………………..... 

………………………………………………………………………………………….………... 

8. TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 

9. Az érettségi vizsgájának helye (iskola neve), ideje: ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

10. Érettségi bizonyítványának száma: …………………………………………………………... 

11. Munkáltatójának neve és címe: * ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

* Ezt a rovatot nem kell kitöltenie annak, akinek nincs jövedelmet biztosító foglalkozása.     Ha a jelentkező nem 

alkalmazásban van, hanem magánvállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy más önálló tevékenységet folytat, akkor 

ezt kell beírni. 

 

12.A jelentkező foglalkozása: …………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: …………………………..,   …….. év  ……………….. hónap ….. nap. 

 

 …………………………………

              a jelentkező aláírása 
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Munkáltatói igazolás (csak abban az esetben kell kitölteni, ha a munkáltató részben vagy egészben 

magára vállalja a képzés költségeit): 

 

Igazolom, hogy ……………………………………………………….  / név /   jelentkező technikus-

képzési tanulmányait támogatom és a képzés költségeit a vele kötött tanulmányi szerződésben 

foglaltak szerinti arányban magamra vállalom.  

 

A munkáltató neve és címe:  ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kelt: …………………………..,   …….. év  ……………….. hónap ….. nap. 

 

 

 ………………………………………...… 

          a munkáltató cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a következő okiratokat:  

- születési anyakönyvi kivonat 

- saját kezűleg írt részletes önéletrajz 

- érettségi bizonyítvány 

- középiskolai bizonyítvány 

- szakmunkás-bizonyítvány stb. (ha ilyennel a jelentkező rendelkezik) 

- pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás 

- nyilatkozat szakképesítésről 
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NYILATKOZAT SZAKKÉPESÍTÉSRŐL 
 

 

 

Név: ………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………… 

Édesanyja neve: …………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

 

1.*  Nyilatkozom, hogy a következő szakképesítésekkel rendelkezem: 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

2.*  Nyilatkozom, hogy nem rendelkezem olyan iskolarendszerű oktatás keretében szerzett, államilag 

elismert szakképesítéssel, amely munkakör betöltésére, foglakozás, tevékenység gyakorlására 

jogosít. 

 

Ezen nyilatkozatomat a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium esti tagozati képzésén folytatott tanulmányaim 

tandíjának megállapításához adom. 

Nyilatkozatommal együtt kötelezem magam, hogy amennyiben a Roth Gyula Erdészeti, 

Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 

végzett tanulmányaim alatt valamilyen szakképesítést szerzek, azt haladéktalanul bejelentem 

az iskolának. 

 

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

 

 ………………………………………. 

 aláírás 

*  A nem kívánt pontot áthúzással törölje. 

 


