
A. OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALIØŒA KANDIDATA-KE / A JELÖLT SZEMÉLYI ADATOK

1. Ime in priimek ................................................................................................................................................................................................................................

Utó- és családi név

2. Datum rojstva (dan, mesec, leto) 3. Spol     1 - moøki     2 - æenski
Születési ideje (nap, hónap, év) Neme    férfi          nô

4. Kraj rojstva .............................................................................................. Dræava ....................................................................................................................

Születési helye Országa

5. Naslov stalnega bivaliøœa .....................................................................................................................................................................................................

Állandó lakhelyének címe

Poøtna øtevilka                        , kraj poøte ...............................................................................................................................................................

Postai irányítószám                 Posta

6. Naslov zaœasnega bivaliøœa ...............................................................................................................................................................................................

Ideiglenes lakcíme

Poøtna øtevilka                        , kraj poøte ...............................................................................................................................................................

Postai irányítószám                 Posta

* Œe bo prijav za izbirni maturitetni predmet, za katerega ste se odloœili, premalo, ga øola v programu maturitetnega teœaja ne bo izvajala, zato za oba
izbirna predmeta  izberite nadomestno moænost. / Ha az Ön által választott választható tantárgyat kevesen választják, az iskola nem fogja
kivitelezni, ezért mindkét választható tantárgy esetében jelöljön meg másik lehetôséget is.

Izpolni kandidat-ka / A jelölt tölti ki

Izpolni srednja øola / A középiskola tölti ki

Izpolni kandidat-ka / A jelölt tölti ki

Izpolni kandidat-ka / A jelölt tölti ki

B. PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAÆEVANJU / ADATOK AZ EDDIGI KÉPZÉSRÔL

7. Srednja oz. osnovna øola, na kateri se izobraæujete ali ste se nazadnje izobraæevali
A közép-, illetve az általános iskola, amelyben tanul, vagy legutoljára tanult

....................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Izobraæevalni program, po katerem se izobraæujete ali ste se nazadnje izobraæevali
A képzési program, amely szerint tanul, vagy legutoljára tanult

....................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Konœani program srednjega poklicnega izobraæevanja
A befejezett középfokú szakiskolai program

....................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Zadnje leto øolanja ............................................................................, konœani letnik ...................................................................................................

A képzés utolsó éve                                               , befejezett évfolyam

11. Prvi tuji jezik ....................................................................................................................................................................................................................................

Elsô idegen nyelv

C. PRIJAVA V MATURITETNI TEŒAJ / JELENTKEZÉS ÉRETTSÉGI TANFOLYAMRA

12. Ime in sedeæ øole, na katero se prijavljate v maturitetni teœaj ..................................................................................................................

Azon iskola neve és székhelye, amelyben érettségi tanfolyamra jelentkezik

....................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Izbirni maturitetni predmeti, za katere ste se odloœili* / A választható tantárgyak, amelyek mellett döntött*:

a) ......................................................................................................................... ali ............................................................................................................................
ime predmeta / a tantárgy neve                                                                                   ime predmeta / a tantárgy nevevagy

b) ......................................................................................................................... ali ............................................................................................................................
ime predmeta / a tantárgy neve                                                                                   ime predmeta / a tantárgy nevevagy

PRIJAVA ZA VPIS V MATURITETNI TEŒAJ
JELENTKEZÉS ÉRETTSÉGI TANFOLYAMRA VALÓ BEIRATKOZÁSRA

Podpis odgovorne osebe / Felelôs személy aláírása

Datum prejema prijave / A jelentkezés átvételének dátuma

M.P.
P.H.

II. PRENOS / II. ÁTVITEL

Øt. prijave:
A jelentkezés száma

Podpis odgovorne osebe / Felelôs személy aláírása

Datum prejema prijave / A jelentkezés átvételének dátuma

M.P.
P.H.

I. PRENOS / I. ÁTVITEL

Øt. prijave:
A jelentkezés száma

Datum prejema prijave / A jelentkezés átvételének dátuma

SREDNJA ØOLA / KÖZÉPISKOLA

Øt. prijave:
A jelentkezés száma



18. Priloge (ustrezno obkroæite): a) fotokopija spriœevala o zakljuœnem izpitu
a záróvizsga bizonyítvány fénymásolataMellékletek (karikázza be a megfelelôt)

b) fotokopija spriœevala o poklicni maturi
a szakmai érettségi bizonyítvány fénymásolata

c) fotokopija spriœeval 1., 2. in 3. letnika srednje øole
az I., II. és III. évfolyam éves bizonyítványának a fénymásolata

d) fotokopija potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni 3. letnika gimnazije
a gimnázium III. évfolyamának megfelelô szintû tudásfelmérés elvégzésérôl szóló igazolás fénymásolata

* Œe bo prijav za izbirni maturitetni predmet, za katerega ste se odloœili,  premalo, ga øola v programu maturitetnega teœaja ne bo izvajala, zato za
oba izbirna predmeta  izberite nadomestno moænost. / Ha az Ön által választott választható tantárgyat kevesen választják, az iskola nem fogja
kivitelezni, ezért mindkét választható tantárgy esetében jelöljön meg másik lehetôséget is. 

Datum ..................................................................
Kelt

Podpis kandidata-ke ..........................................................................................
A jelölt aláírása

D. PODATKI O PRENOSU PRIJAVE / ADATOK A JELENTKEZÉS ÁTVITELÉRÔL

14. Prvi prenos prijave dne ...........................................................................................................................................................................................................
A jelentkezés elsô átvitelének dátuma 

............................................................................................................... .......................................................................................................................
podpis odgovorne osebe / felelôs személy aláírása                        M.P. / P.H.                                podpis kandidata-ke / a jelölt aláírása

15. Drugi prenos prijave dne .......................................................................................................................................................................................................

A jelentkezés második átvitelének dátuma 

............................................................................................................... .......................................................................................................................
podpis odgovorne osebe / felelôs személy aláírása                        M.P. / P.H.                                podpis kandidata-ke / a jelölt aláírása

POTRDILO O PRIJAVI ZA VPIS V MATURITETNI TEŒAJ
IGAZOLÁS ÉRETTSÉGI TANFOLYAMRA VALÓ BEIRATKOZÁSI JELENTKEZÉSRÔL

Kandidat-ka …………………………………………………………………………..........…………………………, rojen-a ......................................................................

, született   

v - na …………………………………………………………...............………………………………………..........…… se je dne ...............................................................

helységben                                               -án, -én

na øoli .............................................................................................................................................................................................................................................................

iskolában

prijavil-a za vpis v maturitetni teœaj. Prijava ima øtevilko ........................................................................................................................................

érettségi tanfolyamra jelentkezett. A jelentkezés száma

............................................................................................................... .......................................................................................................................
datum / kelt                                                        M.P. / P.H.                             podpis odgovorne osebe / felelôs személy aláírása

Izpolni srednja øola, s katere se kandidat-ka odjavlja / Az a középiskola tölti, ki, amelybôl a jelölt kijelentkezik

E. PODATKI O PRENOSU PRIJAVE / ADATOK A JELENTKEZÉS ÁTVITELÉRÔL

16. Prvi prenos prijave / A jelentkezés elsô átvitele
Ime in sedeæ øole, na katero se prijavljate v maturitetni teœaj ..................................................................................................................

Azon iskola neve és székhelye, amelyben érettségi tanfolyamra jelentkezik 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Izbirni maturitetni predmeti* / Választható tantárgyak*:

a) ......................................................................................................................... ali ............................................................................................................................
ime predmeta / a tantárgy neve                                                                                       ime predmeta / a tantárgy nevevagy

b) ......................................................................................................................... ali ............................................................................................................................
ime predmeta / a tantárgy neve                                                                                       ime predmeta / a tantárgy nevevagy

17. Drugi prenos prijave / A jelentkezés második átvitele
Ime in sedeæ øole, na katero se prijavljate v maturitetni teœaj ..................................................................................................................

Azon iskola neve és székhelye, amelyben érettségi tanfolyamra jelentkezik 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Izbirni maturitetni predmeti* / Választható tantárgyak*:

a) ......................................................................................................................... ali ............................................................................................................................
ime predmeta / a tantárgy neve                                                                                       ime predmeta / a tantárgy nevevagy

b) ......................................................................................................................... ali ............................................................................................................................
ime predmeta / a tantárgy neve                                                                                       ime predmeta / a tantárgy nevevagy

Izpolni kandidat-ka ob prenosu prijave / A jelölt tölti ki a jelentkezés átvitelekor



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Svetujemo vam, da si pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca natanœno preberete RAZPIS ZA VPIS. 
Podatke napiøite z VELIKIMI TISKANIMI ŒRKAMI, øtevilke pa z arabskimi øtevilkami (0 - 9).
Toœni podatki o øoli, programih in izbirnih predmetih, so navedeni v Razpisu za vpis.

Polja, oznaœena s øtevilkami od 1 do 13, izpolni kandidat.
1. Napiøite svoje ime in priimek tako, kot je navedeno v rojstnem listu, osebni izkaznici ali potnem listu).
2. Spol oznaœite tako, da obkroæite ustrezno øtevilko.
3. Napiøite dan, mesec in leto svojega rojstva.
4. Napiøite kraj in dræavo rojstva.
5. Napiøite toœen naslov svojega stalnega bivaliøœa (kraj, ulica, hiøna øtevilka), poøtno øtevilko in ime kraja, na katerega se

poøtna øtevilka nanaøa.
6. Izpolnitev te rubrike ni obvezna. Œe æelite prejemati obvestila na naslov, ki se razlikuje od naslova stalnega bivaliøœa,

navedite kraj, ulico, hiøno øtevilko, poøtno øtevilko in kraj zaœasnega bivaliøœa.
7. Navedite ime in sedeæ srednje øole, na kateri se sedaj izobraæujete oz. na kateri ste se nazadnje izobraæevali. Œe se v

program maturitetnega teœaja prijavljate s konœano osnovno øolo, navedite ime in sedeæ osnovne øole.
8. Navedite ime srednjeøolskega izobraæevalnega programa, po katerem se izobraæujete oz. ste se izobraæevali. Kandidati,

ki se v program maturitetnega teœaja prijavljate s konœanim tretjim letnikom gimnazije, napiøite „GIMNAZIJA – 3. LETNIK“.
Kandidati, ki se v program maturitetnega teœaja prijavljate s konœano osnovno øolo, napiøite „OSNOVNA ØOLA“.

9. Rubriko izpolnite samo kandidati, ki se izobraæujete po programu poklicno-tehniøkega izobraæevanja. Navedite toœno
ime programa srednjega poklicnega izobraæevanja, ki ste ga konœali, in naziv poklicne izobrazbe, ki ste jo pridobili.

10. Izpolnite samo kandidati, ki se v program maturitetnega teœaja prijavljate s konœanim tretjim letnikom gimnazije.
Navedite øolsko leto, v katerem ste se nazadnje izobraæevali, in zadnji uspeøno konœani letnik.

11. Navedite tuji jezik, ki ste se ga kot prvi tuji jezik uœili v dosedanjem srednjeøolskem izobraæevanju. Kandidati, ki se v
program maturitetnega teœaja prijavljate s konœano osnovno øolo, navedite tuji jezik, ki ste se ga uœili v obveznem
osnovnoøolskem programu.

12. Navedite ime in sedeæ srednje øole, na katero se prijavljate za vpis v maturitetni teœaj. Toœno ime je navedeno v Razpisu
za vpis. 

13. Navedite izbirna maturitetna predmeta, za katera ste se odloœili na podlagi ponudbe, ki so jo posamezne øole objavile v
Razpisu za vpis. Œe bo prijav za posamezni izbirni maturitetni predmet premalo, ga øola v programu maturitetnega
teœaja ne bo izvajala, zato za oba izbirna predmeta navedite nadomestno moænost.

Polji, oznaœeni s øtevilkama 14 in 15, izpolni øola.
Polja, oznaœena s øtevilkami od 16 do 17, izpolni kandidat.
16.-17. Rubriki izpolnite ob morebitnem prvem oz. drugem prenosu prijave. Natanœno navedite ime in sedeæ srednje øole, na

katero prenaøate prijavo za vpis v maturitetni teœaj. Navedite izbirna maturitetna predmeta, za katera ste se odloœili, in
nadomestni moænosti. Toœni podatki in ponujeni izbirni predmeti so navedeni v Razpisu za vpis.

18. Oznaœite dokumente, ki jih prilagate k prijavnici. 

Potrdilo izpolni øola in ga ob prijavi v maturitetni teœaj izroœi kandidatu. Œe je kandidat prijavo prenesel na drugo øolo, mu ta øola
izda novo potrdilo na enakem obrazcu.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
A nyomtatvány kitöltése elôtt javasolt a BEIRATKOZÁSI PÁLYÁZAT figyelmes elolvasása.
Az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL, a számokat arab számokkal (1—9) írja be. 
Az iskola, a programok és választható tantárgyak adatai a Beiratkozási pályázatban találhatók.

Az 1-tôl 13-ig terjedô számokkal jelölt mezôket a jelölt tölti ki. 
1. Utó- és családi nevét ugyanúgy írja be, ahogy az születési anyakönyvi kivonatában, személyi igazolványában vagy

útlevelében szerepel.
2. Nemét a megfelelô szám bekarikázásával jelölje. 
3. Írja be születésének napját, hónapját és évét. 
4. Írja be születésének helyét és országát.
5. Írja be állandó lakhelyénék címét (helység, utca, házszám), a postai irányítószámot, a posta helységét. 
6. A rovat kitöltése nem kötelezô. Ha az értesítéseket nem állandó lakcímére kéri, úgy írja be ideiglenes lakhelyének

helységét, a házszámot, a postai irányítószámot és a posta helységét. 
7. Írja be azon iskola nevét és székhelyét, amelyben jelenleg tanul, illetve amelyben legutoljára tanult. Ha az érettségi

tanfolyamra befejezett általános iskolával jelentkezik, úgy írja be az általános iskola nevét és székhelyét. 
8. Írja be azon középiskolai képzési program nevét, amely szerint tanul, illetve tanult. Azok a jelöltek, akik a gimnázium

befejezett harmadik osztályával jelentkeznek érettségi tanfolyamra, írják be: „GIMNÁZIUM – III. ÉVFOLYAM".
Azok a jelöltek, akik befejezett általános iskolával jelentkeznek érettségi tanfolyamra, írják be: „ÁLTALÁNOS ISKOLA".

9. A rovatot csak azok a jelöltek töltik ki, akik a szakiskolát kiegészítô szakközépiskolai program szerint tanulnak. Írja be a
befejezett szakiskolai program pontos nevét, valamint szakképesítése megnevezését.

10. Csak azok a jelöltek töltik ki, akik a gimnázium befejezett harmadik évfolyamával jelentkeznek érettségi tanfolyamra. Írja
be a tanévet, amelyben legutoljára tanult, valamint az utolsó sikeresen befejezett osztályt. 

11. Írja be azt az idegen nyelvet, amelyiket elsô idegen nyelvként tanulta eddigi középiskolai tanulmányai alatt. Azok a
jelöltek, akik befejezett általános iskolával jelentkeznek érettségi tanfolyamra, írják be az általános iskolában tanult
idegen nyelvet.

12. Írja be azon középiskola nevét és székhelyét, amelyben érettségi tanfolyamra jelentkezik. A pontos név a Beiratkozási
pályázatban található.

13. Írja be annak a két választható tantárgynak a nevét, amelyet az egyes iskoláknak a Beiratkozási pályázatban található
kínálata alapján választott. Ha valamely választható tantárgyra kevés lesz a jelentkezô, azt az iskola az érettségi
tanfolyam keretében nem fogja kivitelezni, ezért mindkét választható tantárgy esetében jelöljön meg tartalék tantárgyat is.

A 14-es és 15-ös mezôt az iskola tölti ki. 
A 16-tól 17-ig terjedô számokkal jelölt mezôket a jelölt tölti ki. 
16–17. A rovatokat csak a jelentkezés esetleges elsô, illetve második átvitele esetében töltse ki. Írja be azon középiskola

pontos nevét és székhelyét, amelyre átviszi az érettségi tanfolyamra való jelentkezését. Írja be a választható tantárgyak,
valamint azok tartalékának nevét is. A pontos nevek és a felkínált választható tantárgyak a Beiratkozási pályázatban
találhatók. 

18. Jelölje meg, melyik okmányokat mellékeli a jelentkezéshez.

Az Igazolást az iskola tölti ki, és a jelentkezés átvételekor nyújtja át a jelöltnek. Ha a jelölt jelentkezését átvitte másik iskolába,
az az iskola ugyanilyen nyomtatványon új igazolást állít ki számára. 


