
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 

a ……….…../…………… tanév első évfolyamára jelentkező tanköteles gyermek számára 

 

 GYERMEKRE VONATKOZÓ ALAPADATOK 

A gyermek neve:  
Születési helye, ideje:  
Állampolgársága:  
Anyja neve:  
Lakcím:  
Életvitelszerű tartózkodási helye:  
Oktatási azonosító száma:  
A gyermek rendelkezik szakértői bizottsági szakvéleménnyel: igen nem vizsgálat folyamatban 

A gyermek jelenlegi óvodája:  
A gyermek TAJ száma:  

JELENTKEZÉST BENYÚJTÓ ADATAI 

A jelentkezést benyújtó szülő/gondv. neve:  
Lakcíme:  
Életvitelszerű tartózkodási helye:  
E-mail címe:  
Telefonszáma:  

GYERMEK HÁTRÁNYOS HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

A gyermek hátrányos helyzetű (Gyvt. 67/A. § (1) bek. 
alapján: 

igen nem 

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű (Gyvt. 67/A. § 
(2) bek. alapján: 

igen nem 

A GYERMEK KÜLÖNLEGES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

A gyermek különleges helyzetű [R. 24. § (7) bek.]  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő igen nem 

b) testvére az adott intézmény tanulója igen nem 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az 
iskola körzetében található 

igen nem 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási 
helyétől egy kilométeren belül található 

igen nem 

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGRA VONATKOZÓ ADATOK 

Szülői felügyeleti jogot lényeges kérdésekben közösen 
gyakoroljuk: Ptk. 4:175. § (1) (2) alapján 

igen nem 
 

Szülőként/gondviselőként nyilatkozom, hogy az adatok valóságtartalmát szükség esetén az iskola felé igazolni 

tudom, egyben a fenti személyes/különleges adatok kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

Gyermekemet/gyermekünket a(z) ….………………………………………………..……………………………………….……………………………  

(iskola) első évfolyamának …………….…………. osztályába kívánom/kívánjuk beíratni. 

 

Kelt, …………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. 
a jelentkezést benyújtó 1. szülő/gondv. 

aláírása 
a jelentkezést benyújtó 2. szülő/gondv. 

aláírása 



 
 

1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:   

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 
egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-

c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 
 

50. § (1) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 

51. § (1)  Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a 

további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi 

kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

24. § (6)  Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az 
érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás 
lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 
felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

 
(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 
 
23. § (3)  Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet 

elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, 
továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének 
megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, 
határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 
2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 
 
4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] 
(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a 

szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát 
a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a 
szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási 
helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása. 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj53id15288820514517895
https://uj.jogtar.hu/#lbj57id152887758648139ca
https://uj.jogtar.hu/#lbj59id15288829173278f74


 
 

JELENTKEZÉSI/ÁTVÉTELI KÉRELEM 

a ……….…../…………… tanév ………… évfolyamára jelentkező tanköteles tanuló számára 

 

 TANULÓRA VONATKOZÓ ALAPADATOK 

A tanuló neve:  
Születési helye, ideje:  
Állampolgársága:  
Anyja neve:  
Lakcím:  
Életvitelszerű tartózkodási helye:  
Oktatási azonosító száma:  
TAJ száma:  
A tanuló rendelkezik szakértői bizottsági szakvéleménnyel: igen nem vizsgálat folyamatban 

JELENTKEZÉST BENYÚJTÓ ADATAI 

A jelentkezést benyújtó szülő/gondv. neve:  
Lakcíme:  
Életvitelszerű tartózkodási helye:  
E-mail címe:  
Telefonszáma:  

TANULÓ HÁTRÁNYOS HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

A tanuló hátrányos helyzetű (Gyvt. 67/A. § (1) bek. alapján: igen nem 

A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű (Gyvt. 67/A. § (2) 
bek. alapján: 

igen nem 

TANULÓ KÜLÖNLEGES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

A tanuló különleges helyzetű [R. 24. § (7) bek.]  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő igen nem 

b) testvére az adott intézmény tanulója igen nem 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az 
iskola körzetében található 

igen nem 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási 
helyétől egy kilométeren belül található 

igen nem 

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGRA VONATKOZÓ ADATOK 

Szülői felügyeleti jogot lényeges kérdésekben közösen 
gyakoroljuk: Ptk. 4:175. § (1) (2) alapján 

igen nem 
 

Szülőként/gondviselőként nyilatkozom, hogy az adatok valóságtartalmát szükség esetén az iskola felé igazolni 

tudom, egyben a fenti személyes/különleges adatok kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

Kérem/kérjük gyermekem/gyermekünk felvételét/átvételét a(z)  

………..…………………………………………………………………..……………………………………….………………………………………….… (iskola) 

………….. évfolyamának …………….…………. osztályába. 

 

Kelt, …………………………………………….. 

 

 

……………………….……….….. ………………………………………….. …………………………..………… 
1. szülő/gondv. 

aláírása 
2. szülő/gondv. 

aláírása 
tanuló 

(14 év felett) 



 
 

 
 

1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:   

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 
egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-

c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 
 

50. § (1) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 

51. § (1)  Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a 

további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi 

kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

24. § (6)  Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az 
érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás 
lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 
felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

 
(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 
 
23. § (3)  Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet 

elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, 
továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének 
megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, 
határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 
2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 
 
4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] 
(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a 

szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát 
a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a 
szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási 
helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása. 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj53id15288820514517895
https://uj.jogtar.hu/#lbj57id152887758648139ca
https://uj.jogtar.hu/#lbj59id15288829173278f74


 
 

JELENTKEZÉSI LAP ÁTVÉTELHEZ 

a ……….…../…………… tanév ………… évfolyamára jelentkező nem tanköteles kk. tanuló számára 

 

 TANULÓRA VONATKOZÓ ALAPADATOK 

A tanuló neve:  
Születési helye, ideje:  
Állampolgársága:  
Anyja neve:  
Lakcím:  
Életvitelszerű tartózkodási helye:  
Oktatási azonosító száma:  
TAJ száma:  
A tanuló rendelkezik szakértői bizottsági szakvéleménnyel: igen nem vizsgálat folyamatban 

JELENTKEZÉST BENYÚJTÓ ADATAI 

A jelentkezést benyújtó szülő/gondv. neve:  
Lakcíme:  
Életvitelszerű tartózkodási helye:  
E-mail címe:  
Telefonszáma:  

TANULÓ HÁTRÁNYOS HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

A tanuló hátrányos helyzetű (Gyvt. 67/A. § (1) bek. alapján: igen nem 

A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű (Gyvt. 67/A. § (2) 
bek. alapján: 

igen nem 

TANULÓ KÜLÖNLEGES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

A tanuló különleges helyzetű [R. 24. § (7) bek.]  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő igen nem 

b) testvére az adott intézmény tanulója igen nem 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az 
iskola körzetében található 

igen nem 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási 
helyétől egy kilométeren belül található 

igen nem 

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGRA VONATKOZÓ ADATOK 

Szülői felügyeleti jogot lényeges kérdésekben közösen 
gyakoroljuk: Ptk. 4:175. § (1) (2) alapján 

igen nem 
 

Szülőként/gondviselőként nyilatkozom, hogy az adatok valóságtartalmát szükség esetén az iskola felé igazolni 

tudom, egyben a fenti személyes/különleges adatok kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

Kérem/kérjük gyermekem/gyermekünk átvételét a(z) 

………..…………………………………………………………………..……………………………………….………………………………………….… (iskola) 

………….. évfolyamának …………….…………. osztályába. 

 

Kelt, …………………………………………….. 

 

 

……………………….……….….. ………………………………………….. …………………………..………… 
1. szülő/gondv. 

aláírása 
2. szülő/gondv. 

aláírása 
tanuló 

 



 
 

 
 

1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:   

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 
egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-

c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 
 

50. § (1) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 

51. § (1)  Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a 

további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi 

kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

24. § (6)  Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az 
érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás 
lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 
felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

 
(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 
 
23. § (3)  Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet 

elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, 
továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének 
megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, 
határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 
2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 
 
4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] 
(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a 

szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát 
a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a 
szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási 
helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása. 
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JELENTKEZÉSI LAP ÁTVÉTELHEZ 

a ……….…../…………… tanév …………… évfolyamára jelentkező nagykorú tanuló számára 

 

 

 TANULÓRA VONATKOZÓ ALAPADATOK 

A tanuló neve:  
Születési helye, ideje:  
Állampolgársága:  
Anyja neve:  
Lakcím:  
Életvitelszerű tartózkodási helye:  
E-mail címe:  
Telefonszáma:  
Oktatási azonosító száma:  
TAJ száma  
Jelenlegi iskolájának neve:  
Befejezett, érvényes évfolyam:  
A tanuló rendelkezik szakértői bizottsági  
szakvéleménnyel: 

igen nem 
vizsgálat 

folyamatban 

Átvétel esetén különbözeti vizsga szükséges: igen nem 
 

Nyilatkozom, hogy az adatok valóságtartalmát szükség esetén az iskola felé igazolni tudom, egyben a fenti 

személyes/különleges adatok kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

Kérem átvételemet a(z)  

………..…………………………………………………………………..……………………………………….…………………………… (iskola)  

………….. évfolyamának …………….…………. osztályába. 

 

Kelt, …………………………………………….. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………..………… 
nagykorú tanuló 

 



 
 

 
 
 

1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:   

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 
egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-

c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 
 

50. § (1) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

23. § (3)  Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet 
elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, 
továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének 
megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, 
határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 
 

 
(M.L. - BPI - 2018.) 
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JELENTKEZÉSI LAP 

 

szakképesítés: …………………………………………………….. 

 

OKJ szám: ……....… 

 

 

 TANULÓRA VONATKOZÓ ALAPADATOK 

A tanuló neve:  

A tanuló születési neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Életvitelszerű tartózkodási helye:  

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

Oktatási azonosító száma:  

TAJ száma:  

Érettségi bizonyítvány száma, kelte:  

Nyelvvizsga bizonyítvány száma, foka, kelte, nyelve  

Szakképesítéssel rendelkezem: 0  1 2 

Átvétel esetén különbözeti vizsga szükséges: igen nem 
 

Nyilatkozom, hogy az adatok valóságtartalmát szükség esetén az iskola felé igazolni tudom, egyben a fenti 

személyes/különleges adatok kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 

Kérem felvételemet a(z)  

………..…………………………………………………………………..……………………………………….…………………………… (iskola)  

………….. fenti szakképesítésre. 

 

 

Kelt, …………………………………………….. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………..………… 
nagykorú tanuló 

 



 
 

 
 
 

1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:   

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 
egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-

c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 
 

50. § (1) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon 

alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

23. § (3)  Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet 
elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, 
továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének 
megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, 
határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 
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