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Форма № Н-1.01.2.1 

 
Керівнику                              Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ_____________________________                                                                                                                           

                                                                               (найменування закладу освіти) 

вступника ______________________________Зразок Анна Андріївна_______________________________________ 

                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за денною формою здобуття освіти для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти, 

конкурсна пропозиція _______________________Облік і оподаткування__________________________________, 
                                                                                         (назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

спеціальність ___________________________071 Облік і оподаткування_________________________________ 
                                                 (код та найменування спеціальності, предметних спеціальностей або спеціалізації спеціальностей) 

  Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням). 

 Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений 

про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. 

Про себе повідомляю 
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста / освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра за бюджетні кошти: ніколи не здобувався        ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання 

не завершено)    

Закінчив(ла) ______________________Берегівський ліцей ім. Лайоша Кошута____________________________ 
                                                                                  (повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

__________2021 р.___________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) ___ англійська/німецька мова _________ 

Середній бал додатка до свідоцтва _________. Бал за успішне закінчення підготовчих курсів ____________________ 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття освіти: 

користуюсь ; не користуюсь    

Спеціальними умовами на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним 

замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь   

Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув базову загальну середню освіту в закладі освіти, що 

знаходиться на території сіл, у рік вступу: так ; ні    

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую        ; не потребую . Стать: чоловіча  ; жіноча   

Громадянство: Україна        ; інша країна: _________________________________________________________________ 

Дата і місце народження: ___01.01.2005 р. м. Берегове____________________________________________________ 

Місце проживання: вулиця _____Квадратна______, будинок ____1___, квартира ________, місто/селище/село 

________________________, район _________Берегівський______, область _______Закарпатська_________________, 

індекс ______90202____, домашній, мобільний телефони ______+380981111111_______________________________, 

електронна пошта _______minta@gmail.com_____________________________________________________________ 

Додаткова інформація: _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, 

здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. 

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію спеціальності / освітньої програми ознайомлений(а). 

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх 

послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в 

конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється 

відповідно до законодавства про захист персональних даних. 

 

 

 

"_01__" ___липня______ 20_21_ року _______________________________ 
(підпис) 

Заява БЗСО ЗРАЗОК 

ДО.doc
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

13 квітня 2021 року № 415 
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A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA rektorának 

                                                                                          

         Minta Anna      -tól  
(a jelentkező család-, utó és apai neve) 

KÉRELEM 

Kérem, engedélyezze számomra a felvételi versenyben való részvételt    nappali  képzésben 
                                           (nappali vagy levelező) 

az emelt szintű szakképesítási  szinten, az alábbi szakon: 
 

     071 Számvitel és adóügy       
     (a választott szakirány megnevezése /a szak kódja) 

Tudomásul veszem, hogy felvételem esetén a képzés költségtérítéses. 

Magamról tudatom 

Molodsij szpecialiszt (felsőfokú szakképzés) végzettséggel:  

nem rendelkezem        -, rendelkezem -   jelenleg ilyen képzésben veszek részt -  

  

Befejeztem a      Beregszászi Kossuth Lajos Líceum      
     (az intézmény neve,  az alapképzés megszerzésének éve)  

Milyen idegen nyelvet tanult    angol/német     

 

Az általános iskolai bizonyítvány átlaga      

   

Kedvezményes felvételre való joggal: rendelkezem -   nem rendelkezem -   

 

Előkészítő tanfolyamért jogosult-e többletpontra: igen -   nem -   

 

Egyéb többletpontra jogosult-e: igen -   nem -  

 

A képzés idejére kollégiumot: igényelek -         nem igényelek -   

Állampolgárság: Ukrán -         egyéb -  _____________                         Neme: férfi -       nő -  

Születési hely és idő    2005. január 1, Beregszász        

Állandó lakcím: utca/tér/köz  Kocka , házszám __1____, lakás _______, város/falu Beregszász  , 

Járás  Beregszászi , megye  Kárpátaljai , irányítószám   90202    , 

otthoni és/vagy mobiltelefon   +380981111111   , e-mail cím  minta@gmail.com  . 

Édesapja neve   Minta András           

lakcíme  Kocka út 1.  telefonszáma +38098222222      

Édesanyja leánykori neve Kiss Anna          

lakcíme  Kocka út 1.      telefonszáma_ +380983333333_____________ 

 

NYILATKOZAT 

Én    Minta Anna   , aki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Szakgimnáziumának   071 Számvitel és adóügy   szakjára jelentkeztem, a felvételi vizsgát 

ukrán/magyar nyelven kívánom írni. 

 

Hozzájárulok a független tesztelésen elért eredményeim (felvételi vizsgáim pontszámai) és a versenyen kívüli 

felvételre feljogosító esetleges kedvezményeim közzétételéhez. 

Tájékoztattak, hogy a valóságnak nem megfelelő személyes adatok, kedvezményekről, korábban szerzett 

végzettségről szóló információk vagy a független tesztelésen elért eredményeket igazoló adatok alapján kizárhatnak 

a hallgatók sorából. Hozzájárulok a személyes adataim felhasználásához a ЄДЕБО adatbázisában. 

A felvételi szabályzattal, a választott szakirány (ok) licenzióival, az akkreditációról szóló szertifikátokkal 

megismerkedtem.  

Felvételem esetén tudomásul veszem, hogy a II. Rákóczi Ferenc KMF – en az oktatás nyelve magyar.  
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2021.  07.01        Aláírás: ______________________ 

 


