
A jogszabályi előírások alapján jelen Nyilatkozatok alapját a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. melléklete képezi.  

I. Nyilatkozat 
a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről 

 
Alulírott ............................................................. az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, 

hogy a 2019-2020-as tanévben kérem az alább megjelölt tanuló számára a nemzetiségi általános iskolai 

nevelés-oktatás biztosítását. 

A tanuló neve: 

A tanuló anyja neve: 

A tanuló születésének helye, ideje: 

A tanuló lakóhelye: 

A tanuló tartózkodási helye: 

A tanuló oktatási azonosítója: 

 
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: nemzetiségi német nyelv 

A választott nevelési-oktatási formák: 

- hagyományos nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás 

- bővített nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás; 

 
Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben megjelölt 

pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló írásbeli kérelem 

benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a tanév május utolsó napjáig be kell nyújtani, és 
a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető. 

 

 
Kelt: ............................... (település neve), 2019. ......................... (hó) ...... (nap) 

 

 
 

 

a szülő vagy gondviselő aláírása 

 

II. Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról 
 

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.) 

 
Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a tanuló az alábbi nemzetiséghez tartozik: 

 

német 
 

 
Kelt: ...................... (település neve), 2019. ......................... (hó) ...... (nap) 

 

 
 

 

a szülő vagy gondviselő aláírása 
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III. Záradék 
 
 

 
A  tanuló  számára  a  nyilatkozatban  megjelölt  igénynek  megfelelő  nemzetiségi  nevelés-oktatás  az  alábbi 

intézményben biztosított: 
 

Az intézmény hivatalos neve: 

OM azonosítója: 

Székhelyének címe: 

 

A tanuló által igénybe vett nemzetiségi nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha a nemzetiségi iskolai nevelés- 
oktatás megszervezése telephelyen történik): 

 
 

 

 
 

 

Kelt: ...................... (település neve), 2019. ....................... (hó) ...... (nap) 

 
 

 

 

bélyegző lenyomata 

 
 

 
 

 
 

intézményvezető aláírása 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Szülő/Tanuló! 
 

A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosításának 

érdekében az Ön által megadott személyes adatokat – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak 

betartásával – az alábbiak szerint használja fel: 
 

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Székhelye: 2330 Dunaharaszti Földvári L. u. 15. 
Elektronikus levélcím: info@hunyadi-dh.hu 
Telefon: 24/531-020 

2. Adatvédelmi tisztviselő: 

név: dr. Gyürki-Thomann Anikó 

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. 
Elektronikus levélcím: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu 

3. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre: 

a) A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 41. § (4) bekezdés a) pont alapján: tanuló 
neve, születésének helye, ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 

b) a nemzetiségi óvodai nevelésnek irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. 

(III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2. melléklete alapján a tanuló anyja neve, 

c)  az Ön írásbeli hozzájárulása alapján a tanuló nemzetiségi hovatartozása. 

4. Az adatkezelés célja: Az Nktv. 51. § (6) bekezdés alapján a nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos 
feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába fel vagy át kell venni. 

5. Az adatkezelés időtartama: Az EMMI rendelet 3. § (4) bekezdés alapján a kérelmet, nyilatkozatot az 
intézmény az érintett tanuló tanulói jogviszonyának megszűnését követő öt évig megőrzi. 

6. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a köznevelési intézménynek a beiratkozással 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai férnek hozzá. 
7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján: 

7.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, 

írásban tájékoztatást kérhet a köznevelési intézménytől arról, hogy a) mely személyes adatait, b) milyen 
jogalapon, c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, d) milyen forrásból, e) mennyi ideig kezeli, f) kinek, 
mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a 
személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen 
teljesíteni kell. 

7.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, 
hogy a Köznevelési intézmény módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes 
adatok kiegészítését. 

7.3. A törléshez való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a 

személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, 
tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges. 

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken 

keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés 

ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok 
törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes 

adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy 
védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő 

megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)- 
d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart. 

7.5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Köznevelési intézmény a személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi 

mailto:info@hunyadi-dh.hu
mailto:aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu


A jogszabályi előírások alapján jelen Nyilatkozatok alapját a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. melléklete képezi.  

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen üzletszerzés érdekében vagy 
tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné. 

8. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a Dunaharaszti Hunyadi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójánál személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy 

elektronikus levélcímen kérheti. 

A köznevelési intézmény igazgatója a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. 
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

web oldala: https://www.naih.hu 

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik. 

 

 
 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: GDPR) 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait és az Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglaltakat figyelembe véve a személyes adataim kezeléséhez hozzájárulásomat adom. 
 

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás 

visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet 

részletesen tárgyaló Adat k ezelési Táj ékoz tató tartalmát a személyes adataim átadását megelőzően megismertem. 

 
 
 

Dátum: 
 

 
 

szülő/törvényes képviselő aláírása szülő/törvényes képviselő aláírása 
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