
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 

(OM azonosító:  ............................................... ; szül. hely, idő:  .......................................................... ; 

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. 

Dunakeszi,  ...................................................  

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

 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. 

Dunakeszi,  ...................................................  

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

 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 

1. 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. 

Dunakeszi,  ...................................................  

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

 Gyám (1) aláírás Gyám (2) aláírás 

 

2. Gyám a törvényes képviselő 

Gyám neve:  .....................................................................................................................  

(születési név:  ............................................................... , anyja neve:  ................................................. , 

lakcím:  .............................................................................................................. ) 

a   ............................................................................... (Gyámhivatal elnevezése)  ........................... számú 

döntése alapján a tanuló törvényes képviseletét egyedül látom el. 

Dunakeszi,  ...................................................  

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

 Gyám aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt 

Név:  ................................................................................................  

Lakcím:  ................................................................................................  

Aláírás:  ................................................................................................  

 

Név:  ................................................................................................  

Lakcím:  ................................................................................................  

Aláírás:  ................................................................................................  



Dunakeszi Szent István Általános Iskola 

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3/A 

OM: 201473 

NYILATKOZAT 

Alulírott   ................................................................................................... szülő/törvényes képviselő 

nyilatkozom, hogy  ....................................................................................... nevű, ……… osztályos 

gyermekem a 2022/2023. tanévtől kezdődően 

 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 hatályba. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki, és aláírásával fogadja el a 

következőket: 

Gyermekem a(z) ..…………………………………………………. bevett egyház, illetve belső 

egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2022/2023. tanévtől. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén tudomásul veszem, illetve önkéntesen, mindennemű 

befolyástól mentesen és kifejezetten hozzájárulok a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő 

adatkezeléshez, gyermekem nevének és osztálya megnevezésének a megjelölt bevett egyház, illetve 

annak belső egyházi jogi személye részére történő átadásához. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kijelentem, hogy az intézménytől tájékoztatást kaptam 

arról, hogy az általam választott hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. 

Dunakeszi, ………………………. 

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

 szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

________________ 

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozat részletes jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A.-182B. §-a tartalmazza. 
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást választja, úgy az iskola  a tanuló 

számára etika oktatást szervez. 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a nyilatkozatban megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházijogi személye a hit- és erkölcstan oktatást nem 
vállalja, ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházijogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 

b) az etika oktatást igényli-e a gyermek számára. 



Tisztelt Szülők! 

Kérjük, töltsék ki az alábbi kérdőívet! Felhívjuk figyelmüket, hogy a kérdőív kitöltése tájékoztatásul szolgál 

az iskola vezetése számára a felvételi döntés meghozatalához. A kérdőívben szereplő válaszokat igyekszünk 

minél jobban figyelembe venni, de nem tudunk garanciát vállalni azok teljesítésére. 

 Laczkovich Krisztina 

 intézményvezető 

 

Beiskolázási kérdőív 
 

 

 

Gyermekem teljes neve:.................................................................................................................................... 
                                                         (Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!) 

 

 

1. Melyik pedagógus párt részesítené előnyben? (több kolléga is jelölhető!) 

 Barta Mária Kasza Veronika Péczné Veresegyházy Éva mindhárom 

 Bartalné Nagy Szilvia Gajdos Gáborné Dávid Katalin megfelelő 

 

 

2. Gyermekem rendelkezik Nevelési Tanácsadó által kiadott szakértői véleménnyel: 

igen   –   nem   –   folyamatban van 

 

 

3. Gyermekem állampolgársága: magyar   –   külföldi: …………………….   –   kettős: ……………………. 

 

 

4. Szülő elérhetőségei: 

telefon:  ..........................................................................  

e-mail:  ..........................................................................  

 

 

5. Egyéb kérés, megjegyzés (pl. osztálytárs kérés): 

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

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

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

 

 

 

Dunakeszi, 2022. ………………… 

 

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

 szülő aláírása 


