
EVENTUS Üzleti Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola,  
Alapfokú Művészeti  Iskola és Kollégium          
3300 Eger, Cifrakapu tér 24. 
        Kérjük, hogy az adatlap minden rublikáját 
          nyomtatott  nagybetűvel, olvashatóan töltsék ki! 

TÖRZSKÖNYVI ADATLAP 
 

A tanuló vezetékneve*: ………………………………………………………… keresztneve*: ………………………………………………………. 
A tanuló születési helye*: ………………………………………………………….. ideje*: ……………………………………………………….….… 
Lakcíme*: …………………………………………………………………………………… telefonszáma*: ……………………………….………….…… 
Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………….. Taj szám*: ………………………………………………………... 
Állampolgársága*: ……………………………………Diákigazolványának száma**: …………………………………..…………………….. 
Oktatási azonosító száma*: ……………………………………….. e-mail címe*: ……………………………………………..…………………… 
Adószám: …………………………………………….. Évf./osztály*: ……………………….. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem* ……………………………………………-dik szakképzésben veszek részt. 
Szakképesítés megnevezés *……………………………………………………………OKJ száma: *………………………………………….. 

Anyja: foglalkozása:  

neve: 
leánykori neve*: 
 

telefonszáma (vezetékes/mobil)*: 

isk.végzettsége: munkahelye: 

 e-mail címe*: 

Apa, vagy gondviselő 
 

telefonszáma (vezetékes/mobil)*: 
foglalkozása:  

vezetékneve*:  lakóhelyének irányítószáma*: 

keresztneve*:  város/község*: 

rokonsági foka*:  utca/házszám*: 

foglalkozása:  

iskolai végzettsége:  munkahelye: 

családi állapota: házas – elvált - özvegy e-mail címe*:  

Napló sorszám: **……………………  Törzslap szám: ** …………………… 
      Igen Nem 
Tankötelezettséget teljesítő tanuló*:   □  □  
Bejáró *:      □ □  
Kollégista,externista(saját kollégiumunkban)*: □ □ 
Helyben lakó:     □ □ 
A tanuló*:  igen       nem        igen nem 
Gyámság alatt áll □ □  Saját jogon kap családi pótlékot   □ □ 
Évismétlő  □ □    Tartósan beteg   □ □ 
Mozgássérült  □ □    Beszédfogyatékos  □ □ 
Hiperaktív  □ □    Autista    □ □  
Diszlexiás  □ □    Látássérült   □ □  
Diszkalkuliás  □ □    Hallássérült   □ □ 
Diszgráfiás  □ □    Tanulásban akadályozott □ □ 
      Kóros figyelemzavarban szenved  □ □ 
     Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül □ □ 
     3 vagy többgyermekes család    □ □ 
       Étkezési díj kedvezménye: ………………….. 
  Allergiára, egészségügyi problémára, gyógyszerszedésre vonatkozó egyéb információ: 
 
 Az intézménybe történő beiratkozás időpontja: …………………………. sorszáma**……………………………… 
 A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A tájékoztató szövegét elolvastam, s az abban foglaltakat  

tudomásul veszem. 
 

Kelt: 201…………………………………………………….. …………………………………  …………………………………………………………… 
* -jelölt rész kitöltése kötelező    **iskola tölti ki            tanuló                               szülő/ gondviselő 



 
Nyilatkozat 

 
1./Kollégiumi felvétellel, elhelyezéssel kapcsolatban: 
Tudomásul veszem, hogy a rendkívüli eltávozásokat mindig engedélyeztetni kell. 
 
Vállalom, hogy itthon tartózkodása idején gyermekem a legközelebbi iskolai napra felkészül. 
Gondoskodom róla, hogy gyermekem a kollégium napirendjének megfelelően vasárnap este 21 óráig (ha első 
éves, 9. évfolyamos akkor 20 óráig) a kollégiumba visszatérjen. (Ha ez valami miatt kedvezőtlen lenne, kérjük az 
eltérő igényt jelezni. 
 
Ha gyermekem betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud a szokott időben visszautazni, ezt haladéktalanul jelzem a 
kollégiumnak/nevelőtanárnak telefonon. Egyben közlöm érkezésének várható időpontját is. Tudomásul veszem, 
hogy ha ez az értesítés elmarad, a kollégium 24 óra elteltével rendőrségi körözést ad ki. 
 
KÉREK/NEM KÉREK példányt a kollégium házirendjéből. 
 
2./Tanulói jogviszonnyal kapcsolatban: 
 
Az étkezési díj megállapításához a következő nyilatkozatot kell kitölteni: 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy háztartásomban ………………………… fő gyermeket tartok el, a 
törzskönyvi adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Gyermekek egri lakos vagy lakóhelyéről bejáró tanuló lesz.(Kérem aláhúzni) 
 
KÉREK/NEM KÉREK példányt a középiskola házirendjéből. 
Gyermeke részt vesz-e Gyógytestnevelésben?     igen     nem 
 
3./ Tanulói, kollégiumi jogviszony keletkezésével és fenntartásával kapcsolatban: 
 
A mai napon az iskola vezetése ismertette és értelmezte aláírás előtt: 
- az oktatási megállapodásban foglaltakat, 
- a kollégiumba történő jelentkezés lapot, 
- az intézményi szintű házirendeket, az intézményi szintű dokumentumokat és hozzáférésének módját. 
A törzskönyvi adatlapján szereplő adatok a középiskolai és kollégiumi beiratkozás alapját képezi, amelyeket a 
belső tanügyi nyilvántartásában szerepeltet. 
 
A tájékoztatót elolvastam, tudomásul veszem. A fenti nyilatkozatot ezek alapján teszem meg. 
 
 
Kelt: 202………………………………………….. 
 
 
 
 
       ……….…………………………………………………………. 
         Szülő aláírása 
Megismertem  a tájékoztatókat: 
 
…………………………………..... 
           tanuló aláírása 


