
Kitöltési útmutató! 
A teljes adatlapot csak az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató töltse ki. 

A további szemeszterekben a személyes adatokból az aláhúzottakat, a szakos adatokat és az egyéb adatokat kell kitölteni, továbbá a többi 

adat közül azt, amelyben az előző szemeszter óta változás történt. 

Károli Gáspár Református Egyetem    ……………….…tanév………..…félév 

BEIRATKOZÁSI LAP      NEPTUN azonosító: ……………...……. 
 

SZEMÉLYES ADATOK  
 

Név:   …………………………………................... Családi állapot:  ……………………………… 

Születési név:  ……………………………………………… Gyermekei száma: ……..……………………….. 

Anyja neve: ………………………………………….….. Személyi ig. szám: ……..……………………….. 

Állampolgárság: …………………………………….……….. Diákigazolvány szám:  ……………………………… 

Nemzetiség** ……………………………………………… Útlevélszám:  …………………………….... 

Születési idő: ……….év …….……..……..hó ..………nap Adóazonosító jel: ………………………..…….. 

Születési hely: ……………………………………………... TAJ szám:   ……………………………… 

Megye (ország): ……………………………………………… Tartózkodási eng. szám: ……..……………………….. 

        Tartózkodási jogcím: ……………………………… 

Bankszámlaszám:…………………………………………………………………………………………………………………... 

Terhességi gyermekágyi segélyben/gyermekgondozási segélyben/ gyermeknevelési támogatásban/gyermekgondozási díjban 

részesülök.* 

 

 

CÍM ÉS MUNKAHELYI ADATOK 

 

ÁLLANDÓ LAKCÍM      IDEIGLENES LAKCÍM/KOLLÉGIUM 
 

Megye (ország): ……………………………………………... Megye (ország): ………………………………………... 

Irányítószám: ……………………………………………… Irányítószám: ……………………………………….. 

Helység: ……………………………………………… Helység: ……………………………………….. 

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

Emelet, ajtó ……………………………………………… Emelet, ajtó: ……………………………………….. 

Telefon:  ……………………………………………… Telefon:  ……………………………………….. 

Mobil telefon: ……………………………………………… E-mail cím: ……………………………………….. 

 

MUNKAHELYI ADATOK:** 
 

Munkahely neve: ……………………………………………… Beosztás: ……………………………………….. 

Címe:  ……………………………………………… Telefonszám: ……………………………………….. 
 

SZAKOS ADATOK 

Szak/szakpár, képzés neve 

Hányadik 

szemeszterre 

iratkozik 

Képzési forma* Tagozat* 
Finanszírozási 

forma* 

  BA     MA     O     PhD N     E     L Á      K/Ö 

  BA     MA     O     PhD N     E     L Á      K/Ö 

Magyarázat:  Képzési forma: BA- alapképzés, MA- mesterképzés, O- osztatlan képzés, PhD- doktori képzés; 

  Tagozat: N-nappali, E-esti, L-levelező 

  Finanszírozási forma: Á- államilag finanszírozott vagy állami ösztöndíjas, K-költségtérítéses/Ö- önköltséges 
 

 

 * Kérjük a megfelelő választ aláhúzni vagy bekeretezni 

 ** Kitöltése nem kötelező 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------



Jelen adatszolgáltatás célja, hogy az intézmény eleget tudjon tenni a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályokban, 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. 

PÁRHUZAMOS KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

MÁS INTÉZMÉNY HALLGATÓJA 

I.  

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

Szak, szakpár neve: ……………………………………………………………. Képzési forma:   BA   MA   O   PhD* 

Tagozat: : N E L*  Finanszírozási forma:      Á      K/Ö* Utolsó éves: igen/nem 

II. 

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

Szak, szakpár neve: ……………………………………………………………. Képzési forma:   BA   MA   O   PhD* 

Tagozat: : N E L*  Finanszírozási forma:      Á      K/Ö* Utolsó éves: igen/nem 

 

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEMEN BELÜL MÁS KÉPZÉSBEN VESZ RÉSZT 

          Kar: ………………………………….. 

Szak, szakpár neve: ……………………………………………………………. Képzési forma:   BA   MA   O   PhD* 

Tagozat: : N E L*  Finanszírozási forma:      Á      K/Ö* Utolsó éves: igen/nem 

ELŐKÉPZETTSÉG 

I. Csak az első évfolyam első félévére beiratkozó hallgató töltse ki! 
 

Az érettségi bizonyítványt kiállító intézmény neve, címe: ………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………… bizonyítvány száma: …………………………... 
 

Típusa: gimnázium / szakközépiskola / szakközépiskola + technikusi képesítés*             Tagozat: N E L* 

II. Az egyetemre történő első beiratkozáskor kell kitölteni, illetve, ha időközben a hallgató oklevelet szerzett! 
 

Felsőfokú oklevéllel rendelkezik-e: nem / igen, mégpedig:            főiskolai / egyetemi*                      tanári / nem tanári*  

 

szak megnevezése: …………………………………………………………………oklevél megszerzésének éve: ……………. 
 

III. Csak a Hittudományi Karra beiratkozó hallgató töltse ki! 

 

Küldő egyházmegye, egyházkerület: …………………………………………………………………………………………….. 

 

EGYÉB ADATOK 

Első alkalommal / folyamatosan / évhalasztóként iratkozik be.* 
 

Az aktuális félévre a költségtérítést/önköltséget (részletet)* ……………………………………. Ft-ot befizettem. 
 

Kijelentem, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen és/vagy más felsőoktatási 

intézményben* összesen ………………... számú megkezdett félévben vettem részt államilag 

finanszírozott/állami ösztöndíjas képzésben. 
 

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 bekerüljenek. 
 

Dátum: ………………………………….. 

        ……………………………………………….… 

          a hallgató aláírása 

 

 * Kérjük a megfelelő választ aláhúzni vagy bekeretezni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 


