
BEIRATKOZÁSI LAP: 2017/2018. TANÉVRE 

 
 

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

Szak/képzés megnevezése: .………………………………………………………………….. 
Munkarend: Nappali/Levelező; Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas/Önköltséges  
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 
Kötelező adatszolgáltatás - a jelen adatszolgáltatás célja, hogy az intézmény eleget tudjon tenni a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályoknak, 
valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXV. Tv-ben, az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. Tv-ben, a statisztikáról szóló 1993. 
évi XLVI. Tv-ben és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt feladatainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek. Az adatokat a tanulmányi osztályok, 
a gazdasági hivatal, és a Neptun 2000 Egységes Tanulmányi Rendszer működésében jogosultsággal rendelkező személyek fogják kezelni, 
feldolgozni.  

 
SZEMÉLYES ADATOK: 

 
Név: ..………………………………………………………....... 

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

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

 
Állampolgárság: …………………………………….…………. 

 
Nemzetiség: …………………………………………….………. 

 
Születési dátum: …………………………………….……..…... 

 
Születési ország: .………………………………….…………… 

 
Születési megye: ………………………………..……………… 

 
Születési hely (város): ……………………..……………... 

 
 
Személyazonosító igazolvány szám: …………………… 
 
Adóazonosító jel: ….……………………………………… 
(adószám) 
 
TAJ szám: ……….………………………………….……… 

 
Nemzetközi TAJ szám: ………………………..……..  
(Csak külföldi hallgató esetén!) 
 
Diákigazolvány szám: ………………………….…………  
(Csak ha a KRE-BTK szerepel rajta) 
 
Útlevélszám: ……..………………………………..……….  
(Csak külföldi hallgató esetén!) 
 
Tartózkodási eng.sz.: ……………………..……….…...….  
(Csak külföldi hallgató esetén!)  

Bankszámlaszám: ……………………………..……………….. 
NEPTUN KÓD: ……………………………………………..  

 
 

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK: 
 

ÁLLANDÓ LAKCÍM: 
 

Ország: …………………………………………………… 

 
Megye: ……………………………………………….…... 

 
Irányítószám: ………………. 

 
Város/Település: ……………………………….……….. 

 
Utca, házszám: ……………………………..………….... 

 
E-mail cím: ………………………………………………. 

 
Telefonszám: …………………………….………………. 

 
Mobil telefonszám: ……………………….……………...  

 
 

TARTÓZKODÁSI/LEVELEZÉSI CÍM:  
(ha más mint az állandó lakcím) 

 
Ország: ..………………………………………………... 

 
Megye: ……………………………………………….... 

 
Irányítószám: ………………… 

 
Város/Település: ……………………………………… 

 
Utca, házszám: …………………………………..….… 

 
Telefonszám: ………………………………..…….…..  

 

 
NYELVVIZSGÁRA VONATKOZÓ ADATOK – Kérem, írja be a táblázatba: 

 
Nyelv: Fok: alap/közép/felső Típus: egynyelvű/kétnyelvű Bizonyítvány száma: Bizonyítvány 

    anyakönyvi száma: 

     

     

     



HA MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY HALLGATÓJA IS (töltse ki!): 
 

Intézmény neve: ….…………………………………………………………………….  Kar:……….…..…………………… 
 

Szak, szakpár neve: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Képzési forma: 

 
 
Alap (BA) / Mester (MA) 

 
 
/ Osztatlan 

 
 
Tagozat: 

 
 
Nappali / Levelező / Esti / Távoktatás  

(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 
 
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 
 

Finanszírozási forma: Államilag támogatott / Költségtérítéses VAGY Állami (rész)ösztöndíjas / Önköltséges  
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 
Az első beiratkozás (felvétel) éve: ……….  

 

HA A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEMEN BELÜL MÁS KÉPZÉSBEN VESZ RÉSZT (töltse ki!): 
 

Szak megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Képzési forma: Alap (BA) / Mester (MA) / Osztatlan 

  
Tagozat: 

  
Nappali / Levelező  

(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 
 
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 
 

Finanszírozási forma: Államilag támogatott / Költségtérítéses VAGY 
  
Állami (rész)ösztöndíjas / Önköltséges  

(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!)  

 

ELŐKÉPZETTSÉG: 
 

Az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény neve: ………………………………………………………..., OM kódja……………… 
 

Intézmény pontos címe: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

A bizonyítvány száma: ……………………………………………  érettségi törzslap száma: …………………………………………… 
 

Típusa: Gimnázium / Szakközépiskola – technikusi képesítés  
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 
Tagozat: Nappali / Levelező / Esti  
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 
Továbbá amennyiben több oklevéllel is rendelkezik, kérem, mindről hozzon fénymásolati példányt, ne csak 

arról, amelyik a felvételhez volt szükséges!  
 

VÉGZETTSÉG: (amennyiben több oklevéllel rendelkezik, kérjük azok fénymásolatának hátoldalára írja rá 
a lentebb kért adatokat, az alábbiakban a képzés szempontjából releváns oklevél adatait rögzítse) 

 
Felsőoktatásban szerzett oklevéllel (diplomával) rendelkezik-e: nem / igen  
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 
Oklevelet (diplomát) kiállító intézmény neve: …………………………………...……………., OM kódja: ………., 

 
Intézmény pontos címe: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Szak megnevezése: ……………………………………, Szak hivatalos képzési ideje: …………….. félév. 

 
*Tanulmányaimat a szakon ……. aktív félév alatt teljesítettem. 

 
Oklevél (diploma) megszerzésének ideje:…………….………. Oklevél sorszáma (PT…) …………………..………. 

 
Végzettség típus: főiskolai/egyetemi; BA/MA; osztatlan; Egyéb végzettség: 

  
tanári/nem tanári  

(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 
 
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 
 

*Finanszírozási forma: Államilag támogatott / Költségtérítéses vagy Állami (rész)ösztöndíjas / Önköltséges  
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 
Munkarend: Nappali / Levelező / Esti / Távoktatás  
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!)  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
*Felsőoktatásban eddig felhasznált 
államilag támogatott / finanszírozott / (rész)ösztöndíjas félévek száma (Nem kötelező megadni!):………………………… 

 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. Tv. alapján hozzájárulok, hogy jelen beiratkozási lapon szereplő adataimat a Károli Gáspár Református 
Egyetem az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza, valamint ahhoz, hogy adataim az Egyetemen működő 
NEPTUN 2000 Egységes Tanulmányi Rendszerbe belekerüljenek. 

 
Kelt: ……………………………………… 

…………………………………………… 
aláírás 


