
 

ADATLAP 

A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumba (OM 032548) történő beiratkozáshoz 

(A *-gal megjelölt mezők kitöltése kötelező! Kérjük, az adatlapot nyomtatott betűvel töltse ki!) 

A TANULÓ ADATAI:  

1. Személyes adatok 

Oktatási azonosítója*:  ...   ........................................  

Nevének előtagja:  ..........  Családi neve*:  ............................................ Utóneve(i)*:   .................................................  

Születési ország*:  ................................  Születési helye*:   ........................................   Születési ideje*:  .....................    

Anyja születési családi neve*:   ...................................... Anyja születési utóneve(i)*:  .................................................  

Neme*: .......................... Állampolgársága*:  .......................................  Anyanyelve:   .................................................  

Telefonszám (diáké):  ......   ............................................. E-mail cím (diáké): ................................................................   
(Az e-mail cím megadása a tanulóval való kapcsolattartás miatt javasolt!)  

2. Igazolványok 

TAJ*: ..............................  Diákigazolvány/NEK azonosító szám*:   ..............................................................................  

3. Lakcím adatai 

Állandó lakóhelye (lakcímkártya alapján)  

Irányítószám*:  ............... Helység*:  ....................................................  

Közterület neve*:  ................................  Közterület jellege (út, utca, tér, stb.)*:  .......  Házszám*:  ..............................  
Emelet:  ................................................ Ajtó: .............................................................    

Tartózkodási helye (csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a tartózkodási helye eltér az állandó lakóhelytől)  

Irányítószám*:  ............... Helység*:  ....................................................  

Közterület neve*:  ................................  Közterület jellege (út, utca, tér, stb.)*:  .......  Házszám*:  ..............................  
Emelet:  ................................................  Ajtó: ............................................................    

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) adatai: 

Szülő (1) adatai /Gyám (1) adatai  

Nevének előtagja:  ..........  Családi neve*:  ............................................  Utóneve(i)*:   ................................................  

Születési családi neve*: ..............................................  Születési utóneve(i)*:  ............................................................      

Törvényes képviselet jogalapja*:  .................................................................................................. 

Telefonszám:  .................................. E-mail cím: ............................................................................  
(Az e-mail cím megadása a szülővel/gyámmal való kapcsolattartás miatt javasolt!)   

Állandó lakóhelye (lakcímkártya alapján)  

Irányítószám*:  ............... Helység*:  ....................................................  

Közterület neve*:  ................................  Közterület jellege (út, utca, tér, stb.)*:  .......  Házszám*:  ..............................  
Emelet:  ................................................  Ajtó: ............................................................    

Értesítési cím (csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben az értesítési cím eltér az állandó lakóhelytől)  

Irányítószám*:  ............... Helység*:  .................................................... Közterület neve*:  ..........................................  
Közterület jellege (út, utca, tér, stb.)*:  ................................................  Házszám*:  ....................................................  
Emelet:   .........................  Ajtó: ............................................................    



Szülő (2) adatai /Gyám (2) adatai  

Telefonszám:  ................. E-mail cím: ....   
(Az e-mail cím megadása a szülővel/gyámmal való kapcsolattartás miatt javasolt!)   

Nevének előtagja:  ..........  Családi neve*:  ............................................  Utóneve(i)*:   ................................................  

Születési családi neve*: ..............................................  Születési utóneve(i)*:  ............................................................      

Törvényes képviselet jogalapja*:  .................................................................................................. 

Állandó lakóhelye (lakcímkártya alapján)  

Irányítószám*:  ............... Helység*:  ....................................................  

Közterület neve*:  ................................  Közterület jellege (út, utca, tér, stb.)*:  .......  Házszám*:  ..............................  
Emelet:  ................................................  Ajtó: ............................................................    

Értesítési cím (csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben az értesítési cím eltér az állandó lakóhelytől)  

Irányítószám*:  ............... Helység*:  ....................................................  

Közterület neve*:  ................................  Közterület jellege (út, utca, tér, stb.)*:  .......  Házszám*:  ..............................  
Emelet:   ...............................................  Ajtó: ............................................................    

Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet  
(a megfelelő mezőt kérjük, jelölje X-el!) 

Sajátos nevelési igényű a tanuló*:      Igen     Nem  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő a tanuló*:    Igen     Nem  

Hátrányos helyzet*:    Nem hátrányos helyzetű  

  Hátrányos helyzetű  

  Halmozottan hátrányos helyzetű  

Kollégiumi ellátás, étkezés igénylése  
 (a megfelelő mezőt kérjük, jelölje X-el!) 

Étkezést igényel-e:  Igen     Nem  

Megjegyzés: 

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

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Kijelentem továbbá, hogy a jelen jelentkezési lapot szabad akaratomból, mindennemű kényszertől és befolyástól 

mentesen töltöttem ki a beiratkozással összefüggő eljárás lefolytatása érdekében, a szükséges kapcsolattartás céljából.  

Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és megértettem, illetve elfogadtam a köznevelési intézmény adatvédelemmel 

kapcsolatos szabályzatát/tájékoztatóját. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon csillaggal nem jelölt (azaz nem 

kötelezően kitöltendő), azonban általam önkéntesen megadott adatokat a köznevelési intézmény kezelje.   

Kelt: ………………..……………….., ………………………..  

 …………………………………………….     …………………………………………….      …………………………………………….  

        Tanuló aláírás                             Törvényes képviselő (1)         Törvényes képviselő (2) 

  



 

NYILATKOZAT  

A gyermek törvényes képviseletéről 

Alulírott szülők/törvényes képviselők felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy …………………………… 

(oktatási azonosítója: …………………….., születési helye, ideje:……………………………………., anyja neve: 

…………………………………….) törvényes képviseletét az alábbiak szerint látjuk el. 

I./A Szülői felügyelet 

A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 

Szülő neve:  ………………………………  (születési név: ………………………………………..….,  

anyja neve: ……………...……………….., lakóhely: ………………………………………………….) 

és  

Szülő neve:  ………………………………  (születési név: ………………………………………..….,  

anyja neve: ……………...……………….., lakóhely: ………………………………………………….) 

kijelentjük, hogy a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

Kelt: ………………………………………. 

 ……………………………….. ………………………………..  

  Szülő Szülő 

I./B Szülői felügyelet 

Az egyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot  

Szülő neve:  ………………………………  (születési név: ………………………………………..….,  

anyja neve: ……………...……………….., lakóhely: ………………………………………………….) 

nyilatkozom,  hogy kiskorú ………………………………..…., (születési név: ………………………………..….,  

születési helye ………………………………..….,  ideje ………………………………..…., )  a melléklet 

dokumentum* alapján a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. 

 

*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi 

kivonata, Gyámhivatal határozata, bíróság ítélete ...................................................... 

 

 

Kelt: ………………………………………. 

  ………………………………..  

   Szülő 



 

NYILATKOZAT  

A házirend megismeréséről és elfogadásáról 

Alulírott ………………………………. szülő/törvényes képviselő és ………………………. (oktatási 

azonosítója: …………………….., születési helye, ideje: ………………………….., anyja születési 

neve:……………………….  ) nyilatkozunk, hogy a(z) Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium - 

Gimnázium intézmény házirendjét elolvastuk, annak tartalmát megértettük, tudomásul vesszük és magunkra 

nézve kötelezőnek ismerjük el. 

Kelt: ………………………………………. 

 ……………………………….. ………………………………..  

  Szülő Szülő 

  



 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat gyermekem személyes adatainak kezeléséhez 

 

Alulírott …………………………………………. szülő/törvényes képviselő  tudomásul veszem, hogy 

……………………………………………………………………… nevű gyermekem  tanulói jogviszonnyal összefüggő 

személyes adatainak kezelője a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium  (OM száma: 032548).  

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az intézmény a gyermek személyes adatait a mindenkor hatályos 

adatvédelmi törvény és rendelkezés, illetve a Nemzeti köznevelési törvény előírásai szerint végzi. 

Hozzájárulok ahhoz is, hogy az intézmény – előzetes tájékoztatás után – gyermekem személyes adatait az 

intézménnyel kapcsolatban álló tanulmányi-, sportversenyek, kulturális rendezvények szervezőinek 

továbbítsa. 

Jelen nyilatkozatom aláírásával hozzájárulok ahhoz is, hogy minden iskolai tevékenységgel összefüggő 

eseményen, rendezvényen, pályázaton, projekten –akár külső helyszínen is- a gyermekemről 

fényképfelvétel, illetve hang és videofelvétel készüljön. Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy ezeket a 

felvételeket az intézmény a nyilvánosan elérhető honlapjára (www.nsjg.budakeszi.hu) feltöltse, továbbá az 

intézmény népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – 

promóciós célokra felhasználja. 

Megismertem az esetleges jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőséget is. 

Hozzájárulásom a visszavonásig, legfeljebb a gyermekem tanulói jogviszonyának fennállásáig érvényes. 

 

Budakeszi, 2021.………hó ……… nap             ……………………………………………….. 

                                                                                        szülő/törvényes képviselő aláírása 

 


