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JELENTKEZÉSI LAP 

 Turisztikai szakképzés 

Idegenvezető OKJ-s (kifutó) és Turisztikai technikus (Idegenvezető szakmairány) 
 

Kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot! 

1. Választott képzés adatai 

Képzés hossza 
és típusa: 

 
 

1 év nappali (csak turisztikai ismeretek érettségivel 
rendelkezőknek, kifutó OKJ-s képzés) 
 

  
 

1 év  esti (csak turisztikai ismeretek érettségivel 
rendelkezőknek, kifutó OKJ-s képzés) 
 

  
 

8 hónap esti technikus (felnőttképzés) 
 

  

       
       

2. Személyes adatok 

NÉV: 
 
 

Leánykori név: 
 
 

Születési hely: 
 
 

Születési idő:           
 

Anyja neve:  
 
 

Lakcím: 
(irányítószám, település, utca (út, tér 
stb.), szám 

 
 

Levelezési cím: 
 

 

Telefonszám: + 36 /   /        
 

E-mail cím:  

állampolgárság (amennyiben kettős 

állampolgár, mindkettőt kérjük beírni!): 

 

  

Oktatási azonosító:            



 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 II. RÁKÓCZI FERENC TECHNIKUM 

 1075 Budapest, Wesselényi u. 38. 

 OM azonosító szám: 203061 

 Telephely kód: 007 

 Tel.: (+36-1) 342-4905  

 E-mail: rakoczi@rakoczif.hu   Honlap: http://www.rakoczif.hu 

 

           
 

Személyazonosító igazolvány 
száma: 

        
        

 

Taj szám:            
           

 

 

Érettségi típusa: 
gimnáziumi                                       □ 

szakközépiskolai – turisztikai           □ 

szakgimnáziumi- turisztikai              □ 

szakközépiskolai – egyéb                □ 

Az érettségit adó középiskola 
neve: 

 
 
 

Legmagasabb iskolai végzettség: 
(ha nem érettségi) 

 
 

Tanult idegen nyelv 1 
megnevezése: 

 

Tanult idegen nyelv 1 szintje:  
 
 

Tanult idegen nyelv 2 
megnevezése: 

 

Tanult idegen nyelv 2 szintje: 
 
 

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány fénymásolatát, illetve 

az esti képzés esetén a komplex B2 szintű nyelvvizsga bizonyítvány 

fénymásolatát! 

 

  .........................................  

 a jelentkező aláírása 

 

Budapest, 2020. 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott, mint a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc 

Technikum IDEGENVEZETŐ 1 éves/8 hónapos képzésére jelentkező diák büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy korábbi tanulmányaim során 

iskolarendszerben megszerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakmai 

végzettséggel még nem rendelkezem. 

 

 

  .........................................  

 a jelentkező aláírása 

 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai végzettséggel rendelkezem: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Budapest, 2020. 

 

 

  .........................................  

 a jelentkező aláírása 


