
J E L E N T K E Z É S I    L A P                           2014/2015. tanév 
 

      Jelentkezés száma: ........................ 
                      (Az iskola tölti ki!) 

a Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola (BRI) 
1123 Budapest, Alkotás u. 45. / e-mail: budairajziskola@t-online.hu / tel: +36 1 355 0341 
OKJ középfokú művészeti szakképzés - nappali és felnőttoktatási tagozat 
 

 
A jelentkező neve: ............................................................................................................................................................................................ 
 
OM tanulói azonosító száma: ................................................................   TAJ-szám: ...................................................................................... 
 
 

Állampolgársága: ............................................................. Személyi igazolvány száma: ................................................................................. 
 
Állandó lakóhelye: ............................................................................................  Megye: ................................................................................. 
 
Értesítési címe: ................................................................................................................................................................................................. 
 
E-mail címe: ............................................................................................... Tel./mobil:  …................................................................................ 
 
Születési helye: ......................................................................................... Születési ideje: .............................................................................. 
 
Anyja neve: .......................................................................       Apja neve: ........................................................................................................ 
 
Szülő, gondviselő elérhetősége (név, cím, e-mail és telefon):  ...................................................................................................................... 

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

A jelentkező középiskolájának neve, címe: …………..................................................................................................................................... 
 
Érettségi bizonyítvány száma, kelte (ha már van): .........................................................................................................................................  
 

Melyik szakra (szakokra – több szak is megjelölhető) kéri felvételét?* 

       1. Fotográfus és fotótermék-kereskedő  2. Grafikus  3.  Ötvös, fémműves 

Melyik képzési formára kéri felvételét?*   

A. nappali tagozat      B. felnőttoktatási tagozat 
 

A képzés megkezdésének feltétele a felvételi eljáráson való részvétel, amelynek során megismerhető a jelentkezők esetleges 
előképzettségi szintje, motivációja. 

A köznevelési törvény felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezése (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 60. §): 
"A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban 
kezdhet új tanévet." 
 
NYILATKOZAT 
 

- Jelentkezem a Budai Rajziskola OKJ szakmai vizsgára felkészítő, emelt szintű, középfokú művészeti képzésére. Tudomásul veszem, 
hogy amennyiben a tanfolyamon való részvétel nem a képző intézmény hibájából hiúsul meg, a felvételi eljárási díjat nem 
igényelhetem vissza. Az önéletrajzomat, iskolai végzettséget és az esetlegesen meglévő középfokú szakképesítést igazoló 
bizonyítványok másolatát csatolom a jelentkezési laphoz, vagy legkésőbb a felvételi vizsgán az oktatási intézmény rendelkezésére 
bocsátom. 
 

- Már rendelkezem valamilyen szakképesítéssel:  □ igen (bizonyítvány másolat csatolandó!)  □ nem 

Meglévő szakképesítés esetén 
a szakképesítés megnevezése: …….................................................................................................................................................................... 

OKJ-száma: ........................................................................................................ megszerzés dátuma: ............................................................... 

 
Budapest, 2014. ................................. 
 
 

........................................................................................                                            ................................................................................................. 
jelentkező aláírása                     szülő v. költségvállaló aláírása  

 

A jelentkezési lap beküldésének határideje: 2014. május 31.     /A jelentkezést a BRI fenti címére vagy e-mail címére kell eljuttatni./ 
A szakképzés fennmaradó helyeinek betöltésére 2014. augusztus 22-én pótfelvételt tartunk. A pótfelvételi vizsgára jelentkezés 
határideje 2014. augusztus 15.  
 

Kérjük a felvételi eljárás díját (5.000 Ft) a Budai Rajziskola – K&H Bank Zrt. - 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlára átutalni 
vagy legkésőbb a felvételi regisztrációkor a helyszínen befizetni. 

 

* Aláhúzással kérjük jelezni! 

mailto:budairajziskola@t-online.hu

