
JELENTKEZÉSI LAP 

A BSZC Jelky András Technikum és Szakképző 

Iskola 5 éves technikumi képzésére 

a 2021/2022-es tanévre (nappali) 

 

Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! 

 

Jelentkező adatai: 

 
Név: ……………………………………………………….. 

Szül.hely, idő:: 

…………………………………..........……………………. 

Anyja lánykori neve: 

……………………………………………………………… 

Lakcím………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Telefonszám: …………………..………………………….. 

Tanulói azonosító szám:......................................................... 

Adószám: …………..……Szem.ig.szám:…......................... 

TAJ-szám: ……………...…………………………………. 

E-mail cím: ………………………………………………… 

Általános iskolai tanulmányok (intézmény neve, székhelye, 

a 8. évfolyam elvégzésének éve): 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Jelenlegi iskolája (intézmény neve, székhelye, évfolyam 

megjelölése):………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

 

Szülő, gondviselő  

neve:………………………................................................... 

telefonszáma:.......................................................................... 

lakcíme: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

e-mail címe: ……………………………………………… 

 

Iskolánk a 2021/2022-es tanévben az alábbi technikumi 

ágazatokat tervezi indítani:  

Választható ágazati képzések:                 Képz. idő:  

Egészségügy ágazat/ 5 0913 03 04 Gyakorló ápoló   5 év 

Fa- és bútoripar/ 5 0722 08 02 Faipari technikus        5 év 

Spec. gép- és járműgyártás ágazat/ 5 0716 19 04  

       Gépjármű mechatronikai technikus                      5 év 
        (volt autószerelő, autóelektronikai műszerész,autótechnikus) 

 

 

 

A választott technikumi ágazat fontossági 

sorrendben:           

1.helyen. ……………………………………………. 

2.helyen …………………………………………….. 

3.helyen …………………………………………….. 

Kollégiumi elhelyezést kér-e?   igen  nem 

Melyik idegen nyelvet kívánja tanulni? 

     angol német  felmentésem volt 

 
Van-e valamilyen tantárgyból mentesítése,felmentése?    

 van  /  nincs        

Ha van, milyen tantárgy(ak)ból: 

…………………………………………………..    

 
Jelentkezési határidő: 2021. május 21. / folyamatos 

Postázási cím:  

BSZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola 6500 

Baja, Petőfi S.u.3. 

Személyesen:  

BSZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola 6500 

Baja, Szegedi út 69-73. 

Csoportindítás/beiratkozás feltételei: megfelelő számú 

jelentkező, egészségügyi alkalmasság. 

 

A beiratkozás pontos időpontjáról (2021.06.22-24.) és az 

egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontjáról a 

jelentkezőket e-mailben/levélben értesítjük! 

 

Túljelentkezés esetén a tanulmányi eredmény és a fegyelmi 

helyzet alapján döntünk a felvételről! 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a beiratkozáson nem 

jelenik meg, helyét az iskola más jelentkezővel betöltheti! 
 
A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 53.§ (2) 
bekezdése szerint „Tanulói jogviszony tanköteles 
kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai 
oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a 
tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a 
huszonötödik életévét betölti.”  
 

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, a felvételi tájékoztatóban közölteket 

tudomásul veszem. 

 

Kelt.: …………………………………… 

 

………………………              …………………… 

       tanuló aláírása                            szülő aláírása  


