
 

 

 

BEJELENTÉS 

ÓVODAKÖTELEZETTSÉGÉT / TANKÖTELEZETTSÉGÉT KÜLFÖLDÖN TELJESÍTŐ GYERMEK, TANULÓ  
KÖTELEZETTSÉGE TELJESÍTÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYBEN TÖRTÉNŐ 

FOLYTATÁSÁRÓL 
 
 

Beküldendő az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (1363 Budapest, Pf. 19) részére nyomtatott 

és aláírt formában, vagy PDF formátumban elektronikus aláírás után (pl. a https://magyarorszag.hu/avdh oldalt 

használva) az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címre1. 

 
 

I. A gyermek, tanuló adatai (a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező): 

Oktatási azonosító szám:  

* Név:  

* Születési idő:  

* Születési hely:  

* Anyja leánykori neve:  

* Lakóhely:  

Tartózkodási cím:  

 
 

II. A bejelentő szülő / gyám adatai (a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező): 

* Név:  

* Értesítési cím:  

E-mail cím:  

 

Hozzájárulok, hogy a bejelentés befogadásáról az Oktatási Hivatal a fent megadott e-mail címen 
értesítsen (a megfelelő jelölendő): 

 ☐ igen2 ☐ nem 

 
III. A magyarországi köznevelési intézmény adatai, ahol a gyermek, tanuló óvodába / iskolába 

fog járni (a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező): 

* Óvoda / iskola neve:  

* Címe:  

* Jogviszonyának kezdete:  

 

                                                           
1 Kérjük, hogy amennyiben AVDH-val hitelesített PDF fájlt küld be, úgy a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon 
aláírt dokumentumot töltse le a saját gépére, eszközére és mellékletként csatolja azt az Ön által írt e-mailhez. 
2 Amennyiben igennel nyilatkozik, úgy a bejelentő szülő/gyám adatainál az e-mail cím megadása kötelező. 



 

 

 
IV. Nyilatkozatok (a nyilatkozatok kitöltése kötelező): 

☐ Teljes jogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: gyermekem 
óvodakötelezettségét/tankötelezettségét a fent megadott naptól Magyarországon teljesíti. 

☐ Nyilatkozom, hogy az adatok a valóságnak megfelelőek. 

☐ Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a gyermek szülői felügyeleti 
jogát a másik szülővel közösen gyakoroljuk, és az Ő kifejezett beleegyezésével nyújtom be a 
bejelentést; vagy a másik szülő beleegyezése nem volt beszerezhető, mert ismeretlen helyen 
tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott; vagy a szülői felügyeleti 
jogot egyedül gyakorlom. 

☐ Az adatkezelési tájékoztatóban3 foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, 
az adatkezelési tájékoztató 2.4.3. pontja szerinti adatok (név, értesítési cím, e-mail cím, 
telefonszám) esetében hozzájárulok az adatok kezeléséhez. 

 

 

Kelt: ...............................................................  

 

 

szülő / gyám 
aláírása 

 

                                                           
3 Az adatkezelési tájékoztató a www.oktatas.hu oldal KIR hivatali ügyek menüpont Adatvédelmi tájékoztató a KIR 

óvodaköteles és tanköteles gyermekek nyilvántartásban kezelt adatokról pontjából vagy a 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kir/KIR_ovodakoteles_tankoteles_gyermekek_nyilvantartasa_adatvedelm
i_tajekoztato.pdf közvetlen linken tölthető le. 


