
 
bszcjelky.felnottoktatas@gmail.com 

Megjegyzés: A jelentkezési laphoz mellékelni kell a Nyilatkozatot a már megszerzett elismert szakképesítés(ek)ről, valamint a 

bizonyítvány (8 általános vagy érettségi bizonyítvány és szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány) másolatokat is. 

 

Jelentkezési lap 

felnőttek oktatásához 2021/2022-es tanév  
 

Név:  ____________________________________________ Születési név:   ____________________________________________  

Születési hely és idő: __________________________________ Oktatási azonosítószám: _____________________________________  

Anyja neve:  _________________________________________  Hallgató TAJ- száma: ______________________________________  

Személyi igazolvány száma:  ________________________________ Munkahely: __________________________________________  

Lakcím: _ _______________________________________________________________________________  

ha nem ugyanaz, akkor: 

Értesítési cím: ____________________________________________ Adóazonosító jel/adószám:  ______________________________  

E-mail:  ________________________________________________ Tel/Mob:_____________________________________________  

 Az iskola neve ahol bizonyítványát, szakképesítését szerezte:  ____________________________________________________  

 A második iskola neve ahol bizonyítványát, szakképesítését szerezte: __________________________________________________  

 Érettségit adó iskola( megszerzés éve):  __________________________________________________________________________  

  A választható szakmák: 

Sor- 

szám 
Szakma megnevezése 

Szakma 

azonosító 

száma 

Szakmairány Szükséges 

iskolai 

előképzettség 

Képzési idő 

 Általános ápoló 5 0913 03 01  érettségi 2 év 

 Fodrász 5 1012 21 01  érettségi 2 év 

 Kozmetikus technikus 5 1012 21 03  érettségi 2 év 

 Gépjármű-

mechatronikai 

technikus 

5 0716 19 04 Szerviz 
érettségi 2 év 

 

Asztalos 4 0722 08 01  

alapfokú 

iskolai 

végzettség 

2 év 

 Villanyszerelő 4 0713 04 07 Épületvillamosság 

alapfokú 

iskolai 

végzettség 

2 év 

  Választott szakmai idegen nyelv (kérjük, karikázással/aláhúzással jelölje): angol  német 

Foglalkoztatás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges. Képzés kezdésekor az iskola szervezésében. 

Pályaalkalmassági vizsgálat: általános ápoló képzés esetén szükséges. 



 
bszcjelky.felnottoktatas@gmail.com 

Megjegyzés: A jelentkezési laphoz mellékelni kell a Nyilatkozatot a már megszerzett elismert szakképesítés(ek)ről, valamint a 

bizonyítvány (8 általános vagy érettségi bizonyítvány és szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány) másolatokat is. 

 

A képzésre 

 □ korábbi Jelky-s tanulmányok 

 □ Facebook hirdetés 

 □ szórólap 

 □ újság hirdetés 

 □ egyéb internetes keresés

 

 □  ismerős ajánlása              

 □  bajaiszc.hu weboldal 

 □  Bajai SZC Jelky-ben/tanár/diák/ügyintéző ajánlása 

□   Jelky honlapja

alapján jelentkezem. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy túljelentkezés esetén a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjét vesszük 

figyelembe. 

Az első és a második szakma megszerzése is ingyenes! 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Baja, 2021.  év __________________hó_______ nap 

  ____________________________  

 a jelentkező aláírása 


