
 

Tisztelt Szülők! 

 

A Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i hatállyal történő változtatása miatt az iskolába történő 

beiratkozáskor mindkét szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 

 - a szülői felügyeleti jogaikat közösen gyakorolják, 

- vagy a szülői felügyeleti jogot az egyik szülő gyakorolja. 

Ha az egyik szülő kizárólagosan gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, akkor az iskolába történő 

beiratkozáskor be kell mutatni az ezt igazoló gyámügyi, bírósági stb. megállapodást, végzést stb. és emellett 

a különélő szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul gyermeke iskolánkba történő 

beíratásához. 

 

 

Részlet a törvényből: 

2013.évi V. törvény XVIII. fejezet 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. 

A beiratkozáson ezt a nyilatkozatot mindenképpen mindkét szülő által aláírtan kérjük bemutatni és átadni az iskola 

részére. Amennyiben a megfelelő nyilatkozat nem kerül bemutatásra, nem áll módunkban felvenni 

gyermeküket.(mindkét szülő által aláírandó nyilatkozat) 

 

Köszönjük együttműködésüket! 



SZÜLŐI FELÜGYELETI NYILATKOZAT 

1) A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 

Alulírott ...................................................................................................................................................  

(sz.n:  .................................. , szül.: ...........................................   an.: ................................................ ) és 

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

(sz.n:  .................................. , szül.: ...........................................   an.: .................................................... )  

 ....................................................................................................szám alatti lakosok nyilatkozunk, hogy  

kiskorú ....................................................................................................................................................   

(sz.n:……………………….., szül.:…………………………..an.:………………………………………) 

 ...........................................................................................................  szám alatti lakos vonatkozásában 

a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

 

 

2)  Az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot 

Alulírott ...................................................................................................................................................  

(sz.n:  .................................. , szül.: ...........................................   an.: ................................................ ) és 

 ........................................................................................................ szám alatti lakos nyilatkozom, hogy  

kiskorú.....................................................................................................................................................   

(sz.n:  .................................. , szül.: ...........................................   an.: .................................................... )  

 ...........................................................................................................  szám alatti lakos vonatkozásában 

a mellékelt dokumentum* alapján szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. 

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

kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete 

 

 

3) Gyám(ok) a törvényes képviselő(k) 

Alulírott ...................................................................................................................................................  

(sz.n:  .................................. , szül.: ...........................................   an.: ................................................ ) és 

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

(sz.n:………………………….., szül.:……………………………an.:…………………………………..) 

 ................................................................................................................................szám alatti lakos(ok) 

nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy kiskorú  .................................................................................................   

(sz.n:………………………..,…… szül.:…..…………………………an.:……………………………..) 

 ...........................................................................................................  szám alatti lakos vonatkozásában 

a gyámhivatal  ......................  számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látom/látjuk el. 

A fenti adatokat önként és az iskola adatvédelmi tájékoztatóját megismerve, azt tudomásul véve adom át az iskola 

részére. 

 

Kelt: Budapest, _____év ____________hónap _____nap 

 

Gyermek neve, osztálya:__________________________________________ 

Szülő (1) neve:_______________________________ 

Szülő (1) anyja neve: __________________________ 

Szülő (1) lakcíme:____________________________ 

Szülő (1) aláírása: ___________________________ 

Szülő (2) neve:_____________________________ 

Szülő (2) anyja neve: _________________________ 

Szülő (2) lakcíme:___________________________ 

Szülő (2) aláírása: __________________________ 



 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT BEISKOLÁZÁSHOZ 
 

Alulírott szülők felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy gyermekünk tanulói 

jogviszonyának létesítése mindkét szülő egybehangzó döntése alapján történt. 

 

Tanévközi beiratkozás esetén vállaljuk azon tankönyvek beszerzését, melyet az 

iskola nem tud a könyvtári állományból biztosítani gyermekünk számára. 

 

 

Kelt: Budapest, _____év ____________hónap _____nap 

 

 

 

Gyermek neve, osztálya:__________________________________________ 

 

Szülő (1) neve:_______________________________ 

Szülő (1) anyja neve: __________________________ 

Szülő (1) lakcíme:____________________________ 

Szülő (1) aláírása: ___________________________ 

 

Szülő (2) neve:_____________________________ 

Szülő (2) anyja neve: _________________________ 

Szülő (2) lakcíme:___________________________ 

Szülő (2) aláírása: __________________________ 

 


