
 

ADATLAP 
A tanuló adatai hivatalos okiratok alapján! 

(Nyomtatott betűvel kérnénk kitölteni) 

 

Kiválasztott képzés 

(Karikázza be!) 

a, angol nyelvi képzés 

sakkpalota képességfejlesztő 

képzés 

b, német nemzetiségi képzés 

A tanuló neve:  

Születési helye, ideje:     nő           férfi 

Állampolgársága:  

Nemzetisége:  

Anyanyelve:  

Édesanyja leánykori neve:  

Édesanyja neve: 

(ahogyan használja) 

 

Édesapja neve:  

A tanuló állandó lakcíme: 

(irányítószámmal, 

megyével) 

 

A tanuló tartózkodási címe: 

(irányítószámmal, 

megyével) 

 

A tanuló oktatási azonosító 

száma: 

 

TAJ száma:  

Személyi igazolvány száma:  

Adóazonosító száma:  

Felekezete:  

A tanuló telefonszáma:  

Jár-e testvére 

intézményünkbe? 

 

A tanuló e-mail címe:  



Megjegyzés:  

 

 

 

 

 

A szülő(k) vagy gondviselő(k) adatai 

 

Édesanya (vagy gondviselő)  Édesapa (vagy gondviselő) 

 név  

 lakím  

 tartózkodási 

cím 
 

 e-mail cím  

 telefonszám  

 

 

…………………………………….    …………………………………... 

édesanya (vagy gondviselő) aláírása    édesapa (vagy gondviselő) aláírása 

 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
41. §. (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 

jogosító okirat megnevezése, száma, 
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

da) felvételivel kapcsolatos adatok, 
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
dh) mérési azonosító, 

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 
f) az országos mérés-értékelés adatai, 

g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson. 


