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**- a kollégium tölti ki 

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJJAL KITÜNTETETT   

LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS 

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

Levélcím: 1462 Bp., Pf. : 451. 

Működési hely: 1092 Bp., Kinizsi u.1-7. 

Tel: 216-5138, 216-5176 

E-mail: titkarsag@lonyayrefi.hu 

www.lonyayrefi.hu 

 

 

         Ikt.sz.:    

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM  

TÖRZSKÖNYVI ADATLAP 

szobaszám:**…………. 

2018/2019 

Kérjük, hogy az adatlap minden rovatát nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltsék ki! 

A tanuló vezetékneve:…………………………………………………………………………… 

keresztneve:.……..………………………………………………………..................................... 

A tanuló születési helye:…………………………………….ideje*: …………………………… 

Állandó lakcíme:….………………………………………………………….…………………... 

Tartózkodási helye:.…………………………………………………………….……………....... 

Telefonszáma*:................................................................................................................................ 

Személyi igazolvány száma:………………………………………TAJszám..:……………….… 

Állampolgársága 1: ……………………………Állampolgársága 2:..………………….……….. 

Diákigazolványának száma:.……………….……… Oktatási azonosító száma:..………………. 

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

Iskolájának neve, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 Évfolyam/osztály:..……………….. 

Anya, szülő/gondviselő 

……………………………………………………………………………………………………. 

Leánykori neve: ………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: (vezetékes) ……………………………(mobil)…………………………………. 

Állandó lakcíme:…..……………………………………………………………………………... 

Tartózkodási helye:..…………………………………………………………….……………….. 

 E-mail címe:…….……………………………………………………………………………….. 
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Apa, szülő/gondviselő: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: (vezetékes):  ………………………………(mobil)……………………………... 

Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helye:…………………………………………………………….………………… 

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

A tanuló: 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül:   igen  nem 

Étkezési díj kedvezménye**…………………………………………………………… 

Allergiára, egészségügyi problémára, gyógyszerszedésre vonatkozó egyéb információ: 

…………………………………………………………………………………………………..... 

A felvételi kérelem indoklása:……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

A kollégiumba történő belépés időpontja: ……………………………………………………….. 

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A házirendet elolvastam, s az abban foglaltakat 

tudomásul veszem, magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

 

Kelt: …………………………………… 

 

………………………………        ……………………………….        ………………………… 

Anya/szülő aláírása   Apa/szülő aláírása  Tanuló aláírása 
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Nyilatkozat 

 

Alulírott vállalom, hogy itthon tartózkodása idején gyermekem a legközelebbi iskolai nap 

tanóráira felkészül. Gondoskodom róla, hogy gyermekem a kollégium napirendjének 

megfelelően vasárnap este 20 óráig a kollégiumba visszaérjen. (Ha ez valami miatt kedvezőtlen 

lenne, haladéktalanul értesítem a kollégiumi nevelőtanárt.) 

Ha gyermekem betegség vagy egyéb ok miatt nem tud a szokott időben visszautazni, ezt 

haladéktalanul jelzem a kollégiumnak/nevelőtanárnak e-mailben vagy telefonon. Egyben közlöm 

érkezésének várható időpontját is. Tudomásul veszem, hogy ha ez az értesítés elmarad, a 

kollégium 24 óra elteltével értesíti a hatóságokat. 

Igénylőlap benyújtható normatív étkezési térítési díjkedvezményhez, amely letölthető 

honlapunkról: https://www.lonyayrefi.hu/ugyintezesi-manko/etkezesi-tamogatas-igenylese/ 

A kollégium házirendje és alapdokumentumai weboldalunkon megtekinthetők: 

http://www.lonyayrefi.hu/ . A HÁZIRENDET elolvastam, tudomásul veszem és betartom. 

Amennyiben adatainkban változás történik, 8 napon belül írásban értesítem az intézmény 

vezetőjét. 

Tudomásul veszem, hogy beköltözéskor leadandó: orvosi igazolás, fénykép (2db), 

születési anyakönyvi kivonat másolata, iskolalátogatási igazolás és érvényes lakcímkártya, 

amelyet lemásolunk.   

Hozzájárulok, hogy vagyon- és életvédelmi szempontok miatt az épületben elhelyezett 

kamerák működjenek a hatályos jogszabályok betartása mellett.          O igen O nem 

Hozzájárulok, hogy a kollégium programjain fénykép illetve videofelvétel készülhet, 

melyet a kollégium honlapján, illetve a pedagógus portfólióban felhasználhatnak. O igen    

O nem 

 

Kelt.: ………………………………..  

 

………………………………       ……………………………          ………………………… 

Anya/szülő aláírása  Apa/szülő aláírása   Tanuló aláírása 
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