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Jelentkezési lap 

Felvételi előkészítő szakkörre 

 

JELENTKEZŐ NEVE: SZÜLETÉSI NEVE: 

 

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE: 

 

ÉDESANYJA LEÁNYKORI NEVE: 

 

LAKCÍME: 

 

E-MAIL CÍME: 

 

TELEFONSZÁMA: 

 

SZÜLŐ ELÉRHETŐSÉGE: 

 

VÁLASZTOTT TANTÁRGY(AK) ÉS CSOPORTOK: 

 MAGYAR NYELV ÉS 

IRODALOM 
 SZERDAI CSOPORT  PÉNTEKI CSOPORT 

 MATEMATIKA 

 
 SZERDAI CSOPORT  PÉNTEKI CSOPORT 

SZÁMLÁZÁSI NÉV: 

 

 

SZÁMLÁZÁSI CÍM: 

 

 

 

Kérjük fordítson! 

  



VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 

4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23. 

42/504-490, nyiregyhaza@vokevmh.hu 

 

Nyilatkozat 

A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával, tudomásul veszem, hogy a szakkörön való részvétel 

díjköteles.  

Mint gyermekem törvényes képviselője a jelentkezési lap aláírásával elismerem, hogy VOKE Vasutas 
Művelődési Ház és Könyvtár (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.) által szervezett felvételi előkészítő 
szakkörről részletes tájékoztatást kaptam. Jelen nyilatkozattal kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárulok, hogy a szakkörön kiskorú gyermekem részt vegyen, biztosítom a részvételét a 
foglalkozásokon, a részvételi díjat megfizetem. Hozzájárulok, hogy a foglalkozásokon készített fotókon 
gyermekem szerepeljen, és a gyermekem közreműködésével készült felvételeket az interneten és 
faliújságon közzétegyék, és azokat bármilyen módon a nyilvánosság felé közvetítsék.  
 
Fentiekre figyelemmel visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekemről készült 
felvételeket időbeli és térbeli korlátozástól függetlenül, a szomszédos jogokra is kiterjedően (így 
különösen a nyilvánossághoz való közvetítés, ismételt közlést lehetővé tevő rögzítés, hordozótól 
független többszörözés és terjesztés stb. jogát) felhasználja, az ilyen jellegű felhasználást 
engedélyezem. Az így írt kizárólagos felhasználási jog térben, időben, a felhasználási mód és a 
felhasználás mértéke tekintetében korlátlan, erre tekintettel a felhasználási engedély – amennyiben 
ebbe a körbe tartozik - kiterjed többek között az Szjt. (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI tv.) 16. §; 
18-29. §-aiban és 63.§-66.§-aiban foglalt valamennyi felhasználásra, valamint az itt megszerzett 
vagyoni-felhasználási jogok részben vagy egészben történő átengedésére is.  
Tudomásul veszem, hogy a fentiekhez való hozzájárulásom fejében tiszteletdíj nem illet meg sem 
engem, sem gyermekemet. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozattal adott hozzájárulásomat nem vagyok 
jogosult visszavonni, sem a nyilatkozatban vállaltaktól elállni.  
 
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok, illetve általam tett nyilatkozatok a valóságnak 

megfelelnek azokat önként, befolyástól mentesen tettem. 

 

Nyíregyháza, 2022. …………………………… 

 

 

        ……………………………………………………… 

        gyermek törvényes képviselőjének  

aláírása 


