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Egészségtudományi Kar 

JELENTKEZÉSI LAP 
(határon túli kihelyezett ápoló képzésre történő jelentkezéshez) 

I. A jelentkező személyi adatai 

(1)
Név: ....................................................................................................................................................  

Születési név: .........................................................................................................................................  

Születési dátum:…………….év ………………………..hó …………..nap 

Születési hely (ország): .........................................................................................................................  

Születési hely (település): ......................................................................................................................  

Anyja leánykori neve: ...........................................................................................................................  

Jelentkező állampolgársága: ..................................................................................................................  

Szerb (vagy ukrán) állampolgárságú, egyúttal magyar állampolgársággal nem rendelkező jelentkezők esetében 

kitöltendő: 

Alulírott ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy magyar nemzetiségű vagyok és a Szerb 

Köztársaság (vagy Ukrajna) területén állandó lakcímmel rendelkezem (a megfelelő válasz bekarikázandó!):  

IGEN                   NEM 

(Amennyiben a jelentkező szerb (vagy ukrán) állampolgárságú és egyúttal nem rendelkezik magyar állampolgársággal, 

de magát magyar nemzetiségűnek vallja és a Szerb Köztársaság (vagy Ukrajna) területén állandó lakcímmel rendelkezik, 

akkor a nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény rendelkezései szerint állami ösztöndíjas képzésre nyerhet felvételt 

az adott képzés állami ösztöndíjas finanszírozási formájú ponthatárának elérése esetén. Ha a jelentkező szerb (vagy 

ukrán) állampolgárságú és egyúttal nem rendelkezik magyar állampolgársággal, de nem magyar nemzetiségű vagy nem 

rendelkezik állandó lakcímmel  a Szerb Köztársaság (vagy Ukrajna) területén, akkor csak önköltséges képzésre vehető 

fel.)  
(2)

Személyazonosításra alkalmas okmány megnevezése és száma: 

……………….……………….……………...…………………………………………….......…....... 

II. Értesítési adatok 

Állandó lakcím: .....................................................................................................................................  

(3)
Értesítési cím: .....................................................................................................................................  

(4)
Telefonszám:  ............................................  

(4)
Mobiltelefonszám: ......................................................  

(4)
Email cím: ..........................................................................................................................................  

 

III. Középiskolai végzettséget igazoló adatok (korábban szerzett érettségi bizonyítvány szöveghű adatai) 
 

Kiállító intézmény neve: .......................................................................................................................  

Érettségi bizonyítvány típusa (pl.: gimnáziumi, szakközépiskolai): .....................................................  

Iskolai végzettség megnevezése: ...........................................................................................................  

Munkarend:    Nappali   /   Esti /   Levelező 

Az érettségi bizonyítvány kiállításának kelte: .......................................................................................  

Az érettségi bizonyítvány nyomdai sorszáma: ......................................................................................  

13 osztályos középiskolában végzett-e?            Igen    /    Nem 
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Külföldön működő középiskolában végez/végzett-e?       Igen    /    Nem  

Külföldi rendszerű Magyarországon működő középiskolában végez/végzett-e?       Igen    /    Nem 

Egyéb végzettséget igazoló adatok 

Felsőfokú tanulmányokat folytat (ott) vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik-e? Igen    /    Nem 

Kiállító intézmény neve: .......................................................................................................................  

Intézmény típusa: ..................................................................................................................................  

Iskolai végzettség megnevezése: ...........................................................................................................  

Egyéb végzettséget igazoló bizonyítvány kiállításának kelte: ..............................................................  

Munkarend:    Nappali   /   Esti /   Levelező 

IV. 
(5)

Finanszírozási forma  
 
 

finanszírozási forma sorrend (sorszámmal) 

állami ösztöndíjas  

önköltséges (300.000 Ft/félév)  

 

A képzésre a jelentkezés folyamatos.  

A jelentkezési lapok benyújtásának és postára adásának végső határideje 2017. július 5.  

A jelentkezési lap akkor tekinthető érvényesnek, ha azt pontosan kitöltve és aláírva, a csatolandó 

dokumentumokkal együtt a jelentkezési határidőig a jelentkező benyújtja a kar Tanulmányi Osztálya 

részére postai úton (7621 Pécs, Szepesy u. 1.). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kar a képzés indítását 

megfelelő számú (min. 10 fő) jelentkező meglétéhez köti, ennek hiányában az adott képzés nem indul. 

Kérjük, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolandó 

dokumentumokat szíveskedjék e-mailben is megküldeni a zombor@etk.pte.hu e-mail címre. 

A pécsi tanulmányi osztályra, vagy a zombori képzési központnál a tanulmányi osztályra (Magyar Polgári 

Kaszinó 25000 Szerb Köztársaság Zombor, Petar Bojović körút 13.) személyesen leadott jelentkezés esetén 

(és elektronikusan is) a benyújtási határidő: 2017. július 17. 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz az alábbiakat szíveskedjék csatolni: 

 

 középiskolai bizonyítványok fénymásolata; 

 érettségi bizonyítvány fénymásolata; 

(Amennyiben a jelentkező kizárólag szerb nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, kérjük annak hivatalos 

fordítását is megküldeni! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást 

csatolni) 

 nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (ha van), 

 születési anyakönyvi kivonat másolata 

 személyazonosság igazolására alkalmas okmány (pl.: útlevél, személyi igazolvány) fénymásolata  

 

Kelt:……………………………….. 

……………………………………. 

jelentkező aláírása

mailto:zombor@etk.pte.hu
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűvel, jól olvashatóan, egyértelműen kell kitölteni.  

Az esetleges javításokat kérjük egyértelműen jelölje áthúzással, hibajavítót ne használjon.  

A hiányos, hibás, olvashatatlan, logikailag ellentmondó kitöltésből eredő következményekért a jelentkező a 

felelős.  

A jelentkezési lap hivatalos okiratnak minősül, így az azon szereplő adatok valódiságáért a jelentkező felel. 
 

(1)
Az ifj., dr. és egyéb jelöléseket a név után írva kell megadni Pl.: „Példa Péter dr.” 

(2)
A „Személyazonosításra alkalmas okmány megnevezése és száma” rovatban lehetőség szerint olyan 

okmány feltüntetése javasolt, mely magyar, vagy angol nyelvű (pl.: útlevél). Ezen okmány másolatának 

megküldése szükséges a jelentkezés mellékleteként. Szerb nyelvű okmány esetében szükséges csatolni a 

hiteles magyar fordítást is! 
(3)

Értesítési címét kizárólag akkor kell megadnia, ha az nem azonos az állandó lakcímével.  
(4)

Elérhetőségei közül (telefon, mobil, e-mail cím) kérjük azokat adja meg, amelyeken szükség esetén üzenet 

hagyható, illetve amelyeket rendszeresen használ és kizárólag Ön férhet hozzá. 
(5)

A finanszírozási forma esetében lehetősége van állami ösztöndíjas* és önköltséges formát, vagy 

mindkettőt megjelölni. Kérjük, hogy a preferált finanszírozási forma esetében szíveskedjék a táblázat 

megfelelő rovatába 1-es számot írni, a másik cellát egyértelműen kihúzni. Amennyiben mindkét 

finanszírozási formát szeretné megjelölni, az 1-es számot az első helyen választott, a 2-est a második helyen 

választott finanszírozási forma mellé szíveskedjék beírni. 
 

Pl: első helyen állami ösztöndíjas, második helyen önköltséges 
 

finanszírozási forma sorrend (sorszámmal) 

állami ösztöndíjas 1 

önköltséges (300.000 Ft/félév) 2 

*Állami ösztöndíjas képzésben történő részvétel feltétele, hogy a magyar állam által biztosított 12 állami 

ösztöndíjas félévrészben vagy egészében kitöltetlen legyen).
 

 

Jelentkezési határidő: várhatóan legkésőbb 2017. július 5. (elektronikus megküldési és postára adási dátum), és 

2017. július 17. (elektronikus megküldési és személyes leadás esetén). 

 

Az ügyintézés gyorsítása érdekében kérjük, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot szíveskedjék 

elektronikusan (szkennelve) a zombor@etk.pte.hu címre megküldeni. 
 

Figyelem! A jelentkezés akkor érvényes, ha a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap, valamint a 

szükséges iratok másolata a kar Tanulmányi Osztályára megérkeznek postai úton. Érvényes 

jelentkezésnek tekinthető a jelentkezési határidő napjáig kelt postabélyegzővel ellátott küldemények, 

függetlenül annak karra érkezésétől! 
 

Csatolandó dokumentumok: 

 középiskolai bizonyítványok fénymásolata; 

 érettségi bizonyítvány fénymásolata; 

(Amennyiben a jelentkező kizárólag szerb nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, kérjük annak hivatalos 

fordítását is megküldeni! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást 

csatolni) 

 nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (ha van), 

 születési anyakönyvi kivonat másolata 

 személyazonosság igazolására alkalmas okmány (pl.: útlevél, személyi igazolvány) fénymásolata  
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