ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
4400, Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
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JELENTKEZÉSI LAP
2020/2021 tanév
Választás
jelölés
’X’

Megnevezés
Erdésztechnikus
Mezőgazdasági technikus

OKJ szám

Képzési
idő (év)

Munkarend

Belépési
feltétel

54 623 02
54 621 02

2
2

Esti
Esti

-

2

Esti

34 215 04

2

Esti

érettségi vizsga
érettségi vizsga
szakmai képesítést igazoló
bizonyítvány
alapfokú iskolai végzettség

Kétéves érettségire felkészítés
Virágkötő és virágkereskedő

Kérjük:
 jelölje ’X’-el a választott szakot
 az alábbiakat NYOMTATOTT betűkkel töltse ki



a belépési feltételt igazoló BIZONYÍTVÁNY ÖN ÁLTAL ALÁÍRT MÁSOLATÁT
is csatolja a jelentkezési lap beküldésekor!

1. Név ___________________________________________________________________
2. Születési helye:________________________________

Ideje:

3. Személyi igazolvány száma: ________________________________________________
4. TAJ szám: ______________________________________________________________
5. Adóazonosító jel:_________________________________________________________
6. Édesanyja leánykori neve: __________________________________________________
7. Édesapja neve: ___________________________________________________________
8. Állampolgársága _________________________________________________________
9. Állandó lakcíme:

_________________________________________

_______________________________________________________________________
10. Elérhetősége ____________________________________________________________
(e-mailt és mobilszámot is kérjük megadni!)

11. Az iskola neve és címe, ahol az érettségit szerezte: (az érettségi bizonyítvány fénymásolatát kérjük
csatolni)

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(A választott szakot kérjük X-szel megjelölni, több is megjelölhető, de ekkor rangsorolni kell)
______________________________________
Jelentkező aláírása
(Kérjük, hogy az adatainak védelméével kapcsolatban nyilatkozzon a következő oldalon!)
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Záradék
Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25.
napjától közvetlenül alkalmazandó, kötelező szabályt ír elő az adatkezelők részére minden
tagállamban.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, a nem az
Oktatási Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében (pl. rendkívüli, technikusi
jelentkezés) benyújtott jelentkezési lapokat – a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz
kötöttség megtartásával – továbbítja az Agrárminisztérium, mint fenntartó részére. A fenntartó
az adott tanévben indítható osztályok engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően –
de legkésőbb 2020. október 15-ig – nyilvántartásából a személyes adatokat törli.
Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési szabályzatában
meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi.
A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint fenntartó
részére történő továbbításához, az adatvédelmi tájékoztatást követően:
hozzájárulok
Kelt, Nyíregyháza 2020.

……………………………
jelentkező aláírása.

nem járulok hozzá
hó

nap

