
 

Adatkezelési tájékoztató a tanulók személyes adatainak kezeléséről, a tanulók általános 
iskolába történő beiratkozásakor  

 
 
1. Az adatkezelő megnevezése 
 
Név:    Dombóvári József Attila Általános Iskola 
Székhely:   7200 Dombóvár, Fő utca 42-44. 
OM azonosító: 036268 
E-mail cím:  iskola@jozsefa-dombovar.hu 
 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Buda-Molnár Veronika   

e-mail: dpo@drbudamolnar.hu 
 
2. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és tárolás időtartama 
 
Az adatkezelés célja: 
 
Az Adatkezelő a Beiratkozási dokumentáció részét képező, 1.sz; 2.sz; 3.sz; 4.sz; 5.sz, 6.sz 
mellékletekben felsorolt, a tanulókra és tanulók szüleire vonatkozó személyes adatokat a 
tanulók törvényes képviselőjétől az intézménybe való beiratkozás alkalmával elkéri, rögzíti, 
kezeli, az intézmény rendszerén belül és szükség esetén a törvényben meghatározott 
intézményekhez továbbítja. A bekért adatok szükségesek az oktatási-nevelési munka valamint 
az intézmény zavartalan működésének ellátásához, az adatok elektronikus rendszerekkel való 
összeegyeztetéséhez. 
 
Az adatkezelés jogalapja: 

Az Adatkezelő által kötelezően kezelendő adatok körét elsősorban a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI rendelet) 
tartalmazza. 

A fenti jogszabályok alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja 
a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve különleges 
személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak. 
A jogszabályokban meghatározott kötelező adatokon túlmenően valamennyi egyéb személyes 
adat megadása az érintett (16 év alatti érintett esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló) 
önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően. 
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Az adatkezelés módja: 
A tanulói személyes adatok tárolása papír alapon és elektronikusan történik. 
 
A kezelt adatok köre: 
 
Az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján a beiratkozással összefüggésben kezelt személyes adatok 
köre: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 
lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem 
magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 
b) szülője, törvényes képviselője neve (ezt alátámasztó hivatalos irat), lakóhelye, 
tartózkodási helye, 
da) felvételivel kapcsolatos adatok, 
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok 

 
A hozzájárulás alapján az alábbi adatok kerülnek kezelésre: 

1. telefonszám – kapcsolattartás céljából 
2. e-mail- elektronikus kapcsolattartás céljából 
3. bejáró - tanügyi ellenőrzés céljából 
4. előző intézmény- tankötelezettség folytonosságának ellenőrzése céljából 
5. egyéb országos döntő- tanügyi ellenőrzés céljából 
6. testnevelés típusa- azonosítás céljából 
7. intézeti, állami nevelt, veszélyeztetett- azonosítás céljából 
8. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény- díjfizetési   
kötelezettségek/kedvezmények nyilvántartása céljából 
9. 3 vagy több gyermek igazolás okmányszáma- díjfizetési 
kötelezettségek/kedvezmények nyilvántartása céljából 
10. megjegyzés- egyéb a tanulóval kapcsolatos adminisztráció vezetésére céljából 
 

 
Az adatkezelés időtartama: 
Az Adatkezelő az adatokat a tanulói jogviszony megszűnésétől számított 30 évig kezeli, míg a 
hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.  
 
 



 

3. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás  
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozók gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, továbbá 
kialakítják az adat és titokvédelmi jogszabályokban, szabályzatokban meghatározottaknak 
megfelelően a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokat.  
Az adatkezelők és adatfeldolgozók védik a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, 
megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, 
valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől.  
 
4. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei  
 
A tájékoztatáshoz való jog  
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 
információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 
nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat 
írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az 
érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát. 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Hozzájárulás visszavonásához való jog 
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban az adatkezeléshez 
történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.   
 
Hozzáféréshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 



 

A hozzáférés joga alapján érintett jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel 
összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: 

 adatkezelés célja,  

 az érintett személyes adatok kategóriái, 

 az adatkezelés időtartama,  

 arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, 

 az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai, 

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

Az érintett kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – 
amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta, ha: 
a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog 
gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a 
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való 
jog kapcsán érvényesíteni kell a GDPR egyéb, esetlegesen vonatkozó rendelkezéseit. 
 
Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése  
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes 
adatok kiegészítését. 
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes 
adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, 
ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, 
továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte. 
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti. 



 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükségesek. 
 
Az adatok kezelésének korlátozása 
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 
adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben: 

 vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben az adatkezelés korlátozása arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);  

 az adatkezelés jogellenes, de érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

 
Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. 
Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett 
hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy 
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből 
kezeljük. Az Adatkezelő az érintett kérésére történt korlátozás feloldásáról érintettet 
előzetesen tájékoztatja. 
 
Jogorvoslati lehetőségek 
Jogorvoslati igényével forduljon Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez 1. pontban található 
elérhetőségein. Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem 
ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11. ; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 
Telefon: (+36-1) 391-1400 
Telefax: (+36-1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – 
annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is 
fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási 
helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van 
szüksége, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást. 
 



vezetékneve

keresztneve(i)

kívánt tagozat

oktatási azonosítója

TAJ szám

Óvoda OM azonosítója

 Apa /tv-es képviselő 

telefonszáma *:

szülő aláírása

Dombóvár, ……………………………………………………………………………………..

Egyéb megjegyzés, amiről a szülő tájékoztatni 

szeretné az iskolát ( tartós betegség / allergia…)*:

Apa e-mail címe *: Anya e-mail címe *:tartózkodási helye

Óvoda neve

szakértői vélemény (aláhúzni)

Igen (SNI / BTMN) / Nem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül?  (aláhúzni)

Igen / Nem

hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet 

(aláhúzni)

Felsőbb évfolyamba érkező tanuló esetén töltendő:

Korábbi iskola neve és címe:

Tanult nyelv:

Kezdés ideje:

Hittan / Etika: 

Tájékoztatjuk a tisztelt, gyermekét iskolánkba beírató Szülőt, hogy a Dombóvári József Attila Általános Iskola (mint Adatkezelő) által kötelezően kezelendő adatok körét elsősorban a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról tartalmazza. A fenti jogszabályok alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség 

teljesítése, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapuln. 

A jogszabályokban meghatározott kötelező adatokon túlmenően valamennyi egyéb személyes adat megadása az érintett (16 év alatti érintett esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló) 

önkéntes hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően. A hozzájáruláson alapuló adatokat *-gal jelöltük (anya-apa / törvényes képviselő 

telefonszáma; e-mail címe;  óvodai jel, ott eltöltött évek száma; szülő által közölni kivánt egyéb megjegyzés, különleges helyzetre vonatkozó adatok).

Alulírott szülő nyilatkozom, hogy az "Adatkezelési tájékozató iskolai beiratkozáshoz a tanulók személyes adatainak kezeléséről valamint tárolásáról"   elnevezésű tájékoztatót 

megismertem. Ezennel hozzájárulok, hogy a *-gal jelölt, felsorolt adatokat az iskola a beiratkozással kapcsolatban kezelje. 

1. sz. melléklet                               ADATLAP 2022/2023. tanév 

Különleges helyzetű ( betűjelet bekarikázással 

jelölni)*:

a.)    szülője, testvére tartósan beteg vagy 

fogyatékkal élő

b.) testvére az adott intézmény tanulója 

c.) munkáltatói igazolás alapján szülőjének 

munkahelye az iskola körzetében található

d.) az iskola a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől egy 

kilométeren belül található

Gyermek adatai

Gyermek adatai Szülő adatai

Apa neve Anya viselt neve

Anya leánykori neve

Anya / tv-es képviselő 

telefonszáma *:

Hány évig járt óvodába?*

Óvodai jele*:

születési helye

születési ideje

állandó lakcíme 

állampolgársága



2. sz. melléklet             NYILATKOZAT 

életvitelszerű ott lakásról1 

(A nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) 

Alulírott …………………………………………………… (törvényes képviselő neve) 

………...…………….……….…………………….. nevű gyermekem (oktatási azonosítója: 

……..………...…………….; születési helye és ideje: ……..………...……………., ……..………...…………….; 

anyja születési neve: …………………..……………………) lakcím adatairól – az életvitelszerű ott lakás 

megállapítása céljából – jogi felelősségem tudatában az alábbiak szerint nyilatkozom: 

 

I. állandó lakóhely 

Irányítószám:  

Helység:  

Közterület neve:  

Közterület jellege:  

Házszám:  

Emelet  

Ajtó  

II. tartózkodási hely2 

Irányítószám:  

Helység:  

Közterület neve:  

Közterület jellege:  

Házszám:  

Emelet  

Ajtó  

Kelt: ……………………………………………. 

 ……………………………………………. 

Törvényes képviselő 

aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt 

 Tanú (1) Tanú (2) 

Név:   

Lakcím:   

Aláírás   

 

                                                      
1 A 20/2012. (VIII). 31.) EMMI Rendelet 22. § (7)- (8) bekezdés értelmében életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a 

kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját 

megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 

 
2 Kérjük, hogy abban az esetben töltse ki az alábbi mezőket, amennyiben a lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyen lakik 

életvitelszerűen. 



3. sz. melléklet     NYILATKOZAT 

A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL 

(A nyilatkozat releváns részeit nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni, valamint a megfelelő részt egyértelműen aláhúzni!) 

Alulírott(ak)  ………………………… jogi felelősségem(ünk) tudatában kijelentem(jük), 

hogy ...………………………. (tanuló neve) tanuló (Oktatási azonosítója: …………………; 

születési helye, ideje: ……………………………, …………………; anyja neve: 

………………………………) törvényes képviseletét az alábbiak szerint látom(juk) el. 

I. Szülő felügyelet 

1. A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 

Szülő neve (1): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………)  

és  

Szülő neve (2): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………)  

kijelentjük, hogy a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

Kelt: Dombóvár, ……………………….. 

……………………………………………. 
Szülő (1) 
aláírás 

……………………………………………. 
Szülő (2) 

aláírás 

2. Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot 

Szülő neve: ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………)  

kijelentem, hogy ………………………….1 alapján a szülői felügyeleti jogot2  

 egyedül gyakorlom 

 a szülői felügyeleti jogot – a szülői felügyeleti jogok megosztása révén – a gyermekem 

tanulmányaival összefüggő kérdések tekintetében én gyakorlom. 

Kelt: Dombóvár, ……………………….. 

 
……………………………………………. 

Szülő 

aláírás 

                                                      
1Különösen: szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő 

halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, bíróság ítélete. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó 



II. Gyámság 

3. Gyám(ok) a törvényes képviselő(k) 

Gyám neve (1): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………) 

és  

Gyám neve (2): ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………) 

a ………………………………………(Gyámhivatal elnevezése) ………… számú döntése 

alapján a tanuló törvényes képviseletét többes gyámrendelés alapján együttesen látjuk el. 

Kelt: Dombóvár, ……………………….. 

 

……………………………………………. 

Gyám (1) 

aláírás 

……………………………………………. 

Gyám (2) 

aláírás 

4. Gyám a törvényes képviselő 

Gyám neve: ………………………………………………………… (születési név: 

………………………………………, anyja neve: ………………………………………, 

lakcím: ………………………………………) 

a ………………………………………(Gyámhivatal elnevezése) ………… számú döntése 

alapján a tanuló törvényes képviseletét egyedül látom el. 

Kelt: Dombóvár, ……………………….. 

 
……………………………………………. 

Gyám 

aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt 

Név:  

Lakcím:  

Aláírás  

 

Név:  

Lakcím:  

Aláírás  

 



4. sz. melléklet     NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………………………………………………….…….. (név) 

……………………………………………………………………………………….. (cím - település, 

utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy 

……………………………………………………...................................... gyermekem a 2022/2023. 

tanévben 

 etika hit- és erkölcstan  

oktatásban kíván részt venni.  

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!) 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2022/2023. tanévtől érvényes, azon módosítani csak 

írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép életbe.  

 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt:  

Gyermekem a(z)..……………………………………………. (egyház neve) egyház által szervezett 

hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2022/2023. tanévtől.  

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének a 
megjelölt egyház részére történő átadásához.  

Dombóvár, …... …………..………… 

 

  .................................................................  
 szülő/törvényes képviselő aláírása 



5. sz. melléklet   

 

Dombóvári József Attila Általános Iskola 

7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. 

NYILATKOZAT 

Alulírott szülő igénybe kívánom venni az egész napos iskolai nevelést - oktatást a 2022/2023-es tanévtől. 

Ssz. GYERMEK NEVE SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    



Ssz. GYERMEK NEVE SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA 

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    

61.    

62.    

63.    

64.    

 

 



Ssz. GYERMEK NEVE SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA 

65.    

66.    

67.    

68.    

69.    

70.    

71.    

72.    

73.    

74.    

75.    

76.    

77.    

78.    

79.    

80.    

81.    

82.    

83.    

84.    

85.    

86.    

87.    

88.    

89.    

90.    

 



6. sz. melléklet      Nyilatkozat minta 

a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről1 

Alulírott  ....................................................................... 2 az alábbiakban meghatározottaknak 

megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben kérem az 

alább megjelölt gyermek / tanuló számára a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás 

biztosítását. 

 

A gyermek / tanuló neve: 

A gyermek / tanuló anyja neve: 

A gyermek / tanuló születésének helye, ideje: 

A gyermek / tanuló lakóhelye:3 

A gyermek / tanuló tartózkodási helye:4 

A gyermek/tanuló azonosítója5: 

Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat6: 

 

óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakgimnáziumi nevelés-

oktatás / technikumi nevelés-oktatás/ szakképző iskolai nevelés-oktatás 

 

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése7: 

beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / szlovák / szlovén / 

ukrán 

 

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma8: 

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés 

- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés 

- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés 

- Kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés 

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás 

- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás 

- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 

- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben 

megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló 

írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév május 

utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető. 

 

 ............................ (település neve), .............(év) ................................... (hó) ................. (nap) 

 

 

             a tanuló aláírása9                                                                       a szülő vagy gondviselő aláírása 

                     
1 A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés során, legkésőbb 

azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni. 
2 A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévét és nem 

cselekvőképtelen. 
3 Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni. 
4 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe. 
5 Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek még nem rendelkezik 

azonosítóval, annak kiadását követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot. 
6 A megfelelőt alá kell húzni! 
7 A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy iskolai nevelés-

oktatásban vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni. 
8 A megfelelőt alá kell húzni! 
9 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes. 



II. Nyilatkozat 

a nemzetiségi hovatartozásról 

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben 

részesítés.)10 

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez 

tartozik: 

bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák / 

szlovén / ukrán 

 ............................ (település neve), ............. (év) .......................... (hó) ........ (nap) 

a tanuló aláírása11 a szülő vagy gondviselő aláírása 

III. Záradék 

A gyermek, tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, 

nevelés-oktatás az alábbi intézményben biztosított: 

Az intézmény hivatalos neve: 

OM azonosítója: 

Székhelyének címe: 

A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének címe 

(ha a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezésére telephelyen 

történik12: 

 ............................. (település neve), ............... (év) ............................... (hó) ......... (nap) 

bélyegző lenyomata 

intézményvezető aláírása 

                     
10 A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során 

nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az 

érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek 

kielégítése után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik. 

11 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes. 
12 Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai 

nevelésben-oktatásban részesül. 
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