
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
érettségi utáni szakképzésre 

1. A jelentkező adatai: 

➢ Név:   __________________________________________________  

➢ Szül.helye:  __________________________________________________  

➢ Szül. ideje:  __________________________________________________  

➢ Anyja neve:  __________________________________________________  

➢ Lakása:  __________________________________________________  

➢ Telefonszáma:  __________________________________________________  

➢ Középiskolája:  __________________________________________________  

➢ TAJ száma:  __________________________________________________   

➢ OM azonosítója:   __________________________________________________  

2. A tanulni kívánt szak: száma:         

           megnevezése:  _________________________________  

A tanulni kívánt szak:           száma:  _______________________________________  

           megnevezése:  _________________________________  

 

3. Tanulmányi adatok: 

A 2020/2021-es tanévben érettségizők töltsék ki! 

Tantárgyak: 11. osztály év vége: 12. osztály félév vagy év vége 

Magyar nyelv   

Irodalom   

Idegen nyelv   

Történelem   

Matematika   

A 2021 előtt érettségizők töltsék ki! 

Tantárgyak: 11. osztály év vége: 12. osztály év vége 

Magyar nyelv   

Irodalom   

Idegen nyelv   

Történelem   

Matematika   

4. Kollégiumot kérek – nem kérek. (A megfelelőt aláhúzni!) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Egyúttal tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap csak a szakmára „alkalmas” minősítéssel ellátott 

egészségügyi törzslappal együtt érvényes. 

 

Mátészalka, 2021. év. ........................... hó ........... nap 

 

 

 

  _________________________   ________________________  

     szülő/gondviselő aláírása jelentkező aláírása 



szakképesítés megnevezése szakmaszám megjegyzés képzési idő

Általános ápoló 5 0913 03 01 3 év

Általános ápoló 5 0913 03 01 ágazati érettségivel 2 év

Kisgyermekgondozó ,-nevelő 5 0922 22 02 2 év

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 0411 09 02 2 év

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 0411 09 01 2 év

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 0612 12 02 2 év

Szoftverfejlesztő és -tesztelő 5 0613 12 03 2 év

Gépgyártástechnológiai technikus 5 0715 10 06 2 év

Közszolgálati ügyintéző OKJ 54 345 01 csak ágazati érettségivel 1 év

Júliustól csak szerdai napokon 9
00

-12
00

-ig lehet jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 2.

Beiratkozás: 2021. augusztus 4. 9
00

 óra (az iskola ebédlőjében)

A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek (kivéve a közszolgálati ügyintéző szak).

Jelentkezési lapot az iskola titkárságán, vagy a portán (4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.) lehet kérni, illetve letölthető az iskola honlapjáról

(www.gepeszeti.hu)

Érdeklődni a 44/500-185-ös, a 06-30/622-40-13-as telefonszámokon, vagy az mszgepesz@gmail.com e-mail címen lehet.

Mátészalkai Szakképzési Centrum

Gépészeti Technikum és Kollégium

Iskolarendszerű képzések a 2021-2022-es tanévben

Érettségire épülő nappali szakképzések
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