
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 (OM 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: ………………….., ……………………….. 

……………………………………………. 
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: ………………….., ……………………….. 
 

……………………………………………. 
Szülő 

aláírás 

                                                      
1
Különösen: 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: ………………….., ……………………….. 
……………………………………………. 

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: ………………….., ……………………….. 
 ……………………………………………. 

Gyám 

aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt 

Név:  

Lakcím:  

Aláírás  

 

Név:  

Lakcím:  

Aláírás  

 

 



NYILATKOZAT 

életvitelszerű ott lakásról
1
 

(A nyilatkozatot nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) 

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

………...…………….……….…………………….. nevű gyermekem (oktatási 

azonosítója:……..………...…………….; születési helye, 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 hely
2
 

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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 22. § (6) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában 

életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek 
hiányában a tartózkodási helye. 
2
 Kérjük, hogy abban az esetben töltse ki az alábbi mezőket, amennyiben a lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyen lakik 

életvitelszerűen. 

https://uj.jogtar.hu/




2019/2020. tanév – 1. évfolyam 

 

Név   

Oktatási azonosító 
Óvoda neve, OM száma   

Óvodai jele   

Hány évig járt oviba   

Születési hely, idő ……..……-………..-..……... 

Állampolgárság  

Anyanyelv  

Felügyeleti jog  közös      édesanya        édesapa           gyám 

Apa neve 
 

telefonszáma 
 

e-mail címe  

Anyja leánykori neve    

Anyja viselt neve  

Telefonszáma   

e-mail címe  

Gondviselő neve 
(amennyiben nem közös a 

gondviselet) 
  

Tanuló állandó lakhelye   

Tartózkodási 
hely/Életvitelszerű 

  

Körzetes állandó tart. hely 
életvitel-

szerű 

  

  

Nem körzetes testvér munkahely 
szakértői 
bizottság nincs 

TAJ szám ….. ….. ….. -- ….. ….. ….. -- ….. ….. ….. 

Étkezés     nem    étkező TEU     E     EU      TE  

Rgyv  időtartam és 
határozatszám ……....-…..….-……...    ---   …..……-…..…-…..… 

Hátrányos helyzet - 
határozatszám 

Nem HH HHH   

Tartósan beteg   

SNI, BTMN   
határozatszám 

 SNI                                           BTMN 

Kiállító intézmény   

Okmány érv. kezdete, 
vége 

…………..-……….-……….                        ……..……-………-

……… 

Kontroll időpontja   

Etika/Hit- és erkölcstan     Etika    Hittan/egyház: 

Választott idegen nyelv 
(3. évfolyamtól) 

                  angol                          német 

egyéb  

 

 



2. sz. melléklet  

Jelentkezési lap  
 

a Kárpáti János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolába 

 

1. Jelentkező tanuló:  

- neve:……………………………………………………………………………………………  

- telefonszáma:………………………………………………………………………………….  

- neme: lány, fiú  

- születési helye és ideje:………………………………………………………………………...  

- lakcíme:………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..  

- állampolgársága : magyar  

       egyéb:  

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a      

  tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:…………………………………………...  

- társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………..  

- oktatási azonosító száma:……………………………………………………………………...  
 

2. Szülő (törvényes képviselő) neve: ……………………………………..Tel.:…………………..  

- lakcíme:………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..  

3. Anyja születéskori neve: ……………………………………………..Tel.:…………………..  

- lakcíme:………………………………………………………………………………………...  

- tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..  

4. Tanszak, amelyre a felvételét kéri: …………………………………………..……………..  
 

Amennyiben magasabb évfolyamra kéri felvételét, az évfolyam megjelölése:…………………..  
 

5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét  

teljesíti:………………………………………………………………………………..………  

- évfolyam száma: …………  

6. Jegyzet, megjegyzés:  

 

Beírási napló száma:*…………………………………………………………………………………..  
* Az intézmény tölti ki.  

 
 
 



 
Nyilatkozat  
 

1. Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár másik alapfokú művészeti iskolába. 
 

2. Nyilatkozom, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolába is jár.  

 
Kérjük, karikázza a megfelelő sorszámot! 
 

A másik intézmény  

 

- neve: ……………………………………………………………………..……...…...  

- címe: …………………………………………………………………………….…..  
 

- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ………......  
 

- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma: ……….........…  
 

- művészeti ág megnevezése:………………………………………………………….  
 
 
8. Alulírott nyilatkozom, hogy  

 

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 

  gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű  
 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista  

 

 

Tudomásul veszem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős 
határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó kedvezmény igénybevételének.  

 

9. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirendről az iskola honlapjáról (www.gyenesiskola.hu) 

tájékozódom.  

 

10. Alulírott nyilatkozom, hogy a szolgáltatás megállapított térítési díját, tandíját az iskola által 

szabott időben és módon megfizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének 
engedély nélküli elmaradása az oktatásból való kizárással járhat.  

 

 

 

 

 

Gyenesdiás, 2019. április hó 12 nap 

 

 

 

 

……………………………………...  
     szülő aláírása 

 

http://www.gyenesiskola.hu/

