
 

BEIRATKOZÁSI ADATLAP 

Kérjük, pontosan és olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsék ki a nyomtatványt! 

A 2021/2022-es tanévben az alábbi képzésre iratom be gyermekem / iratkozom be: 

Technikum – turisztikai 
technikus, tagozatkód: 0033 

Választott idegen nyelv:  
angol 

Ágazat megnevezése:  
turisztika 

 

Tanuló 

 

Tanuló neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Anyanyelve:  

Tanuló neme: fiú lány 

Anyja neve:  

Tanuló állandó lakcíme 
lakcímkártya szerint 
(irányítószámmal): 

 

Életvitelszerű tartózkodási 
helye (irányítószámmal): 

 

Tanuló telefonszáma:  

Tanuló e-mail címe:  

Oktatási azonosító száma:  

TAJ száma:  

Adóazonosító:   

A tanuló rendelkezik szakértői 
bizottsági szakvéleménnyel: 

igen nem vizsgálat folyamatban 

 

Gondviselő* 

 

Gondviselő neve:  

Gondviselő levelezési címe 
(irányítószámmal): 

 

Szülő/Gondviselő telefonszáma (1)*:  

Szülő/Gondviselő telefonszáma (2)*:  

Gondviselő e-mail címe:  

Családi pótlékot igénybe vevő neve 
és TAJ száma: 

 

Szülői felügyeleti jogot lényeges 
kérdésekben közösen gyakoroljuk a 
Ptk. 4:175. § (1) (2) alapján: 

igen nem 

 

GDPR alapján kezelendő! 



 

Jognyilatkozatok kiskorú tanuló esetében 

 

Szülőként/gondviselőként nyilatkozom, hogy az adatok valóságtartalmát szükség esetén az iskola felé 

igazolni tudom, egyben a fenti személyes/különleges adatok kezeléséhez kifejezett hozzájárulásomat 

adom. Továbbá tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban történt változásokat öt munkanapon belül 

köteles vagyok az iskolában bejelenteni. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemnek e képzése az első iskolai 

rendszerben szervezett szakképzése. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a képzési idő alatt állam 

által elismert szakképesítést szerez, azt 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni az iskolatitkárságon. 

A nyilatkozat elmulasztásából származó jogi és anyagi következményeket vállalom. 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 

értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a felvételi kérelmen lévő adatokat az intézmény a jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően kezelhesse. 

Alulírott aláírásommal kijelentem és tudomásul veszem, hogy a VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti 

Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium számítástechnikai szaktantermeiben és 

vendéglátó oktató kabinetjeiben az ott rendelkezésre álló eszközöket saját felelősségemre és minden 

esetben rendeltetésszerűen használom, az azokban keletkező szándékos károk esetében 

egyetemlegesen felelek, az okozott kárt megtérítem, vagy büntetőjogi felelősségem tudatában a 

szándékos károkozót az illetékes személy(ek) részére bejelentem.  

 

 

 

Budapest, 2021. …………………..hó………………nap 

 

 

 

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

1. szülő/gondv. 
aláírása 

2. szülő/gondv. 
aláírása 

tanuló 
 

 

 


