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JELENTKEZÉSI LAP
Vállalkozási- és bérügyintéző képzés
(OKJ száma: 54 344 02)
2019/2020. tanév – ESTI TAGOZAT
Jelentkező neve: _______________________________________________________________
Születési név:

_______________________________________________________________

Tanulói oktatási azonosító száma:
Születési hely, idő: _______________________________________________________________
Anyja leánykori neve: ____________________________________________________________
Állandó lakcíme:

__________________________________________________

Tartózkodási helye:

___________________________________________________

Telefonszáma:

___________________________________________

E-mail címe:

___________________________________________

Melyik iskolában érettségizik/érettségizett: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Idegen nyelv melyet tanulni kíván (angol vagy német): ____________________________________
Honnan értesült a képzésről: ________________________________________________________
Tájékoztatás! A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 41.§. alapján az intézmény a tanuló adatait a
jogszabály által meghatározott mértékben és célból kezeli. Az intézmény adatkezelési szabályzata
megtalálható a honlapon: www. harsanyi-bp.hu/Rólunk/ Szabályzatok/Adatkezelési szabályzat.
1 éves képzésre jelentkezem: ____* olvassa el az 1. pontot
2 éves képzésre jelentkezem: ____* olvassa el a 2. pontot

*A választott helyre tegyen X-et!

Feltételek:
1. Intézményünk 1 éves képzésére jelentkezhet, a 2/14. évfolyamra történő becsatlakozással
az alábbi esetekben:
a. középfokú tanulmányait a XXIV. Közgazdaság ágazatban végezte és azt folytatja, vagy
b. a vállalkozási- és bérügyintéző képzés 1/13. évfolyamát sikeresen elvégezte, vagy
c. a pénzügyi- és számviteli ügyintéző képzés 1/13. évfolyamát sikeresen elvégezte.
A fenti előtanulmányok beszámításához az intézmény Pedagógiai Programjának 2018. szeptember
1-jétől érvényes vállalkozási- és bérügyintéző szakmai óratervével való megegyezés szükséges. A
beszámítást a tanuló kérelmezi az iskola által rendszeresített nyomtatványon. Az
előtanulmányokat bizonyítvány bemutatásával kell igazolni. A részleteket a bizonyítvány
áttekintése során egyeztetni kell.
2. Intézményünk 2 éves képzésére bárki jelentkezhet, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik.
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A képzés formája esti iskolarendszerű felnőttoktatás, a beiratkozással tanulói jogviszony létesül. A
tanuló a beiratkozással elfogadja az intézmény Házirendjét, mely elérhető honlapunkon
(www.harsanyi-bp.hu/Rólunk/Szabályzatok/Házirend).
A beiratkozás feltétele az érettségi bizonyítvány és a személyes iratok (személyi igazolvány,
lakcímkártya, tajkártya) bemutatása. A 2/14. évfolyamra történő jelentkezés esetén az
előtanulmányok igazolására szolgáló bizonyítvány bemutatása szükséges (a középiskolai 9-12. vagy az
1/13. évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány).
Abban az esetben, ha a tanuló a 2019. tavaszi érettségi vizsgaidőszakban nem tett sikeres érettségi
vizsgát, akkor az őszi vizsgaidőszak végéig, 2019.11.30-ig kell bemutatnia az érettségi bizonyítványt.
A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 22.§.(2) értelmében: A tanuló az érettségi
végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező
évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első
félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói
jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az
érettségi végzettséget nem szerzi meg.
A részletekről bővebb felvilágosítást adunk elérhetőségeinken: Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkár
347-1071 (kildiko@harsanyi-bp.hu) Vizkeletiné Gulyás Anikó gyakorlatioktatás-vezető 347-1072
(vizkeletine.aniko@harsanyi-bp.hu).

A jelentkező nyilatkozatai:
A fenti feltételeket megismertem és tudomásul vettem.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy államilag finanszírozott iskolai
rendszerű képzés keretében
 - még nem szereztem OKJ-s szakképesítést_____*
 - 1 OKJ-s szakképesítés szereztem:

A megfelelő helyre tegyen X-et!

_____*

szakképesítés megnevezése: __________________________________________________
Tudomásul veszem, hogy a Szakképzési törvény 29.§ (6) értelmében a második szakképesítés
megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető
meg.
Nyilatkozom, hogy a képzés megkezdése esetén egyidejűleg másik államilag támogatott szakmai
képzésben nem veszek részt.
Tudomásul veszem, hogy esti tagozaton az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes.

Kelt: ________________________________

_________________________
Jelentkező aláírása

Jelentkezés és beiratkozás folyamatosan, munkanapokon 08:00-16:00 óra között (a nyári
szünetben, szerdánként 08:00-16:00 óra között).
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