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Támogatás megállapítására irányuló jelentkezés 
és nyilatkozat a beiskolázás feltételeinek meglétéről 

a VEKOP-8.5.1-17-2017-00004 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című 
projektjéhez 

 
1. A támogatást igénylő adatai:  

 Neve:  

 Születési neve:  

 Születési helye, ideje (év, hónap, nap):  

 Anyja születési neve:  

 Személyazonosító igazolvány száma: 

 TAJ száma:  

 Állandó lakcíme: 

 Bejelentett tartózkodási helye: 

 Értesítési címe: 

 Telefonszáma:…………………………….E-mail címe: ……………………………………...…….. 

 Törvényes képviselője1: 

o neve:……………………………………………………………………….……………… 

o lakcíme: ………………………………………………………………..………………… 

Legmagasabb iskolai végzettség2: 

- Általános iskola 8 évfolyamánál kevesebb 

  ebből az elvégzett legmagasabb évfolyam:…………………………… 

- Általános iskola 8. évfolyama 

- Befejezett 10. évfolyam 

- Szakiskolai (szakmunkásképző iskolai) szakképesítést igazoló bizonyítvány 

- Középiskolai – gimnáziumi vagy szakközépiskolai – érettségi szakképzettség nélkül 

- Középiskolai szakképesítést igazoló érettségi, képesítő  

- Érettségit követő képzésben középfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány 

- Felsőoktatási képzésben szerzett szakképesítést igazoló bizonyítvány 

- Főiskolai, felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) szerzett vagy azzal egyenértékű oklevél 

- Egyetemi, felsőfokú mesterképzésben (MA/MSc) szerzett vagy azzal egyenértékű oklevél 

- Tudományos doktori (PhD vagy DLA) fokozatot igazoló oklevél 

Kérjük, a végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatát 
jelentkezéséhez mellékelje. 
 

 
 

                                                 
1 Amennyiben releváns 
2 A megfelelő rész aláhúzandó 

http://www.gszc.hu/


 

Munkaerőpiaci státusz3: 
1. Alkalmazott 2. Vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag, 3. Álláskereső, 4. Tanuló, 
fizetés nélküli gyakornok, 5. Nyugdíjas 6. Munkaképtelen (rokkant), 7. Gyeden, gyesen, 
gyeten lévő 8. Háztartásbeli 9. Egyéb inaktív 

 
2. Nyilatkozom, hogy (a megfelelő válasz aláhúzandó):  

- iskolai tankötelezettségemnek eleget tettem;  igen / nem 
- ezen képzési programmal párhuzamosan részt veszek / nem veszek részt hazai vagy Európai 

Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésben  
- más szakképzési centrumnál részt vettem / nem vettem részt „Idegen nyelvi készségek 

fejlesztése” című Felhíváshoz kapcsolódó idegen nyelvi képzésben  
- nyilatkozom, hogy a szükséges tájékoztatást megkaptam a képzési támogatás lehetséges 

feltételeiről, és az abban foglaltakat megértettem igen / nem 
- a képzési támogatás biztosítása esetén a támogatási szerződést megkötöm: igen / nem 
- alacsony iskolai végzettséggel rendelkezem (általános iskola vagy annál kevesebb) 

 igen / nem 
- egy vagy több 18. életévét be nem töltött gyermeket egyedül tartok el  igen / nem 
- megváltozott munkaképességű vagyok   igen / nem / nem nyilatkozom 
- etnikai kisebbséghez tartozom               igen / nem / nem nyilatkozom 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a Budapesti Gépészeti Szakképzési 
Centrum személyes adataimat, köztük különleges adataimat (roma származásom), az 
adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával kezelje. Nyilatkozatomat „A nemzetiségek 
jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján tettem. 

 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy bejelentem: 

o személyi adataim változását a változást követő 8 napon belül, 
o öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultságomat a rendelkező 

határozat kézhezvételét követő napon. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatás önkéntes, az erről, illetőleg az adatkezelés céljáról és jogalapjáról 
az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségekről szóló 
egyértelmű és részletes tájékoztatást megkaptam. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek.  
 
A támogatás feltételeiről a szükséges tájékoztatást megkaptam. 
 

3. Képzés adatai 

Milyen nyelvet szeretne tanulni? 4   ANGOL / NÉMET  

Melyik tagintézményünkben szeretne a projekt keretében idegen nyelvet tanulni5? 

1. BGéSZC Arany János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1072 Budapest, Nyár u. 
9.) 

2. BGéSZC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1138 
Budapest, Váci út 179-183.) 

3. BGéSZC Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma 
(1138 Budapest, Váci út 107.) 

4. BGéSZC Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) 

5. BGéSZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (1084 

Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10.) 

6. BGéSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma (1157 Budapest, Árendás köz 8.)  

                                                 
3 A megfelelő rész aláhúzandó 
4 A megfelelő rész aláhúzandó 
5 A megfelelő rész aláhúzandó, több intézmény, fontossági sorrend is megjelölhető. 



 

7. BGéSZC Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1165 Budapest, Arany 
János u. 55.) 

8. BGéSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1204 Budapest, Török Flóris u. 
89.) 

9. BGéSZC Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma (1095 Budapest, Mester u. 
60-62.) 

10. BGéSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1195 
Budapest, Üllői út 303.) 

11. BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma (1211 Budapest, Kossuth 
Lajos u. 12.) 

12. BGéSZC Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  (1131 Budapest, Jász u. 155.) 

13. BGéSZC Mechatronikai Szakgimnáziuma (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) 

 

Nyelvtanulásban eddig elért eredményei 

Tanulta-e már azt a nyelvet, amelyet a projekt keretében szeretne tanulni? igen nem  

Amennyiben nem tanulta még a választott nyelvet, kérem, szíveskedjen a Nyilatkozatot (1. sz. melléklet) 
kitölteni! 

Saját megítélése szerint milyen szintű nyelvtudással rendelkezik Ön jelenleg a választott nyelvből?  

 A1 

 A2 

 B1 (az alapfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő) 

 B2 (a középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő) 

Tudomásul veszem, hogy a szintfelmérő eredményétől függően kerül meghatározásra, hogy milyen szintű 
tanfolyamon vehetek részt. igen nem 

Tanfolyami igényfelmérés 

Milyen napszakban szeretne tanfolyamra járni6?  

 délelőttönként 

 délutánonként 

 este 

Milyen napokon szeretne tanfolyamra járni? 

 szombatonként 

 hétköznapokon 

Milyen heti intenzitású tanfolyamot preferál7? 

 

heti 2x3 tanóra      heti 1x4 tanóra pénteken         

heti 2x2 tanóra      heti 1x4 tanóra szombaton      

heti 3x2 tanóra      heti 5x4 tanóra napközben      

heti 3x3 tanóra       

 
Kelt: 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 jelentkező aláírása törvényes képviselő aláírása 

                                                 
6 A megfelelő rész aláhúzandó 
7 A megfelelő rész aláhúzandó 



 

 
 
 

1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………………………… kijelentem, hogy ……………… nyelvből nem rendelkezem 

előzetes nyelvtudással, szintfelmérésen nem kívánok részt venni. 

 
 
Kelt: 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 jelentkező aláírása törvényes képviselő aláírása 
 

 


