
 
BEIRATKOZÁSI LAP  

2017/2018. TANÉV Őszi félév 

         NEPTUN kód: .……………………… 

Személyes adatok 

Név:  ……………………………………………………... Családi állapot:  ………………………………… 

Születési név: ……………………………………………………… Gyermekei száma: ………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………….. Személy ig. száma: ………………………………… 

Állampolgárság: …………………………………………………….. Diákig. szám:  ………………………………… 

Nemzetiség**: …………………………………………………….. Útlevélszám:  ………………………………… 

Születési idő: …..…….év………….………….hó …….nap Adóazonosító jel:  ………………………………… 

Születési hely: ……………………………………………………… TAJ szám:  ………………………………… 

Megye (ország): ……………………………………………........... Tartózkodási eng. szám: ……………………………..…. 

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………… 

Terhességi gyermekágyi segélyben/gyermekgondozási díjban/gyermekgondozási segélyben/ gyermeknevelési 

támogatásban részesülök*. 

Cím és munkahelyi adatok 

Állandó lakcím      Tartózkodási cím 

Megye (ország): ………………………………………………………. Megye (ország): …………………….…………………………... 

Irányítószám,       Irányítószám, 
helység:  ……..……………………………………………… helység:  ……..………………………………………….. 

Utca, házszám,      Utca, házszám, 

emelet, ajtó:  ……………………………………………………. emelet, ajtó: . …………………….………………….……… 

Telefon:  …………………………………………………….. Telefon:  …………………………………………………. 

Mobil telefon: ……………………………………………………... Mobiltelefon: …………………………………………………. 

 

Munkahelyi adatok** 

Munkahely neve: …………………………………………………….. Beosztás: …………………………………………………. 

Címe:  ……………………………………………………… Telefonszám: …………………………………………………. 

 

Szakos adatok 

Szak, képzés neve 
Képzési szint 

BA/FOSZK 
Munkarend* 

Finanszírozási  
forma 

      N       L     Á.ö.         

      N       L     Á.ö.         
Magyarázat: Munkarend:  N- nappali; L- levelező   

 



 
 

Nyelvvizsgára vonatkozó adatok 

Nyelv Fok Tipus 
Bizonyítvány 

száma 

      

      

 
Előképzettség 

Érettségi bizonyítványt kiállító 
neve 

Érettségi bizonyítványt kiállító 
címe 

Bizonyítvány 
száma 

Típusa 
Gimnázium/ Szakközépiskola 

     

 

 
Párhuzamos képzésben való részvétel 

I. 

Intézmény neve: ……………………………………………  Kar: …………………………………………… 
Szak megnevezése: …………………………………………..  Finanszírozási forma: ………………….. 
Tagozat:  N E L* 
 
II. 
Intézmény neve: ……………………………………………  Kar: …………………………………………… 
Szak megnevezése: …………………………………………..  Finanszírozási forma: ………………….. 
Tagozat:  N E L* 
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. alapján hozzájárulok, hogy jelen beiratkozási lapon szereplő adataimat 
a Károli Gáspár Református Egyetem az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza, valamint 
ahhoz, hogy adataim az Egyetemen működő NEPTUN 2000 Egységes Tanulmányi Rendszerbe bekerüljenek. 

 
Kelt, ………………………………2017 ……………….…. 
       ………………………………………………………… 
        hallgató aláírása 
 
*Kérjük a megfelelő választ aláhúzni, vagy bekeretezni. 
** Kitöltése nem kötelező. 
 

NYILATKOZAT 
 

 „Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.” 
 
Feltételeket tartalmazó tájékoztatót átvettem. 
 
Kelt,…………………………….. 2017.………………………. 
 
 
       …………………………………………………………. 
        hallgató aláírása 


