
…/2015. (   .   ) Korm. rendelet 

 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. 

rendelet módosításáról 

 

A Kormánya nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés z) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő V/D. fejezettel egészül ki: 

 

 

„ V/D.  Fejezet 

 

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését szolgáló sajátos feltételek teljesülése 

a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatás 

esetén 

 

44/J.§(1)Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt vallási vagy más világnézeti 

meggyőződésen alapuló, továbbá nemzetiségi – célja vagy tanrendje szerintiszervezési, 

tartalmi szempontok alapján megvalósításra kerülő –osztályok vagy csoportok kialakítását 

indokoló – iskolai nevelés-oktatás megszervezését a jelen fejezetben foglalt sajátos feltételek 

teljesítése mellett kezdeményezhetik a szülők, törvényes képviselők (a továbbiakban együtt: 

szülők). 

(2) A szülők a 9. melléklet szerinti kérelem benyújtásával kezdeményezhetik az (1) bekezdés 

szerinti szervezési, tartalmi szempontok alapján létrehozandóosztályok kialakítását. 

(3) A kérelmet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdésében 

foglalt teljes bizonyító erejű magánokirati formában, május 31-ig kell benyújtani a 

köznevelési intézmény fenntartójának feladatellátás kötelezettjéhez. 

(4) Ha legalább az Nkt. 4. melléklete szerinti minimum osztálylétszámnak megfelelő, vagy az 

Nkt. 89. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott létszámú szülő kezdeményezi az (1) 

bekezdésben foglaltakat, a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá a 

nemzetiségi nevelést, oktatást a kérelem beérkezését követő naptári évben kezdődő tanévtől 

felmenő rendszerben meg kell szervezni, feltéve, hogy a nevelési-oktatási intézményben az 

(1) bekezdés szerinti szervezési, tartalmi szempontok alapján megvalósításra kerülőnevelés-

oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételek rendelkezésre 

állnak, továbbá az Nkt. szerinti minimum osztálylétszámot vagy az Nkt. 89. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott létszámot elérőszámú tanuló valóban be is iratkozik a nevelési- 

oktatási intézménybe. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti szervezési, tartalmi szempontok alapján megvalósításra kerülő 

nevelés-oktatás pedagógiai elveit, tantervét, pedagógiai értékelési rendszerét és a 

megszervezése során kötelezően alkalmazott osztály- és csoportszervezési elveket a nevelési-

oktatási intézmény köteles beépíteni a pedagógiai programjába a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 



(VIII. 31.) EMMI rendelet 171-172.§-aiban, valamint a nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) 

EMMI rendeletbenfoglaltakkal összhangban. 

44/K. §(1)A szülők a 44/J. § (1) bekezdése szerinti nevelés-oktatásban való részvételt a 10. 

mellékletében foglalt nyilatkozat benyújtásával igényelhetik a következő tanév 

vonatkozásában. A nyilatkozat a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem 

visszavonásáig érvényes. 

(2) A nyilatkozatot a 44/J. § (3) bekezdése szerinti formában, május 31-ig kell benyújtani a 

feladatot ellátó intézmény intézménynek .. 

(3) Ha a tanuló a következő tanévtől nem kíván a 44/J. § (1) bekezdése szerinti szervezési, 

tartalmi szempontok alapján megvalósításra kerülő nevelés-oktatásban részt venni, legkésőbb 

május utolsó munkanapjáig a szülő, a tanuló a tizennegyedik életévének betöltését követően a 

szülő és a tanuló együttesen kötelesek azt írásban bejelenteni a feladatot ellátó 

intézménynek.(4) Ha a tanuló nem cselekvőképtelen, tizennégy éves korától a 44/K. § (1) 

bekezdése szerinti kérelem és az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat érvényességéhez a tanuló és 

szülő együttes aláírása szükséges. 

44/L. §(1) A 44/J. § (1) bekezdése szerinti szervezési, tartalmi szempontok alapján 

megvalósításra kerülőnevelés-oktatás iránti, a következő naptári évben kezdődő tanévre 

vonatkozó, a 44/J.- 44/K. §-ok szerinti igényt a feladatellátás kötelezettje méri fel. Az 

igényfelmérés során a feladatot ellátó intézmény fenntartója– nemzetiségi érintettség esetén – 

ha az intézményt nem nemzetiségi önkormányzat tartja fenn – az érintett nemzetiségi 

önkormányzattal együttműködve – a kötelező felvételt biztosító nevelési, oktatási intézmény 

bevonásával nyilvános fórum keretében tájékoztatót tart a szülők számára április 10-ig. A 

tájékoztatóról készült jegyzőkönyvet az iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatóval egy 

időben, azzal megegyező módon kell a feladatellátásban érdekelt intézményekben közzétenni. 

(2) A tájékoztatónak ki kell terjedniemind a 44/J. § (1) bekezdése szerinti, mind az Nkt. 

szerinti általános nevelés, oktatás  

a)szervezési, tartalmi szempontjai alapján megvalósításra kerülő iskolai nevelési-oktatási 

forma bemutatására, annak éves időkeretére, általános tanrendtől való eltéréseire, az 

alkalmazni kívánt pedagógiai értékelés és az osztály, csoportszervezés elveire, 

b)szervezési, tartalmi szempontjai alapján megvalósításra kerülőnevelés-oktatás addigi 

pedagógiai eredményeire, esélyteremtést elősegítő hatásainak bemutatására, 

c)szervezési, tartalmi szempontjai alapján megvalósításra kerülőnevelés-oktatás jogszabály 

szerinti önkéntes megválasztásának lehetőségéről szóló teljeskörű információátadásra, 

továbbá az Nkt. szerinti általánosnevelés-oktatás szabad megválasztásának lehetőségére és e 

jog gyakorlásának módjaira,ezen belül az Nkt. 76. (7) bekezdésében foglalt, a kötelező 

felvételt biztosító intézménybe történő utaztatásravonatkozótájékoztatásra, valamint 

d) az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatmintára. 

(3) A 9. mellékletben foglalt kérelem, illetve a 10. mellékletben foglalt nyilatkozat 

tartalmazza: 

a) a 44/J. § (1) bekezdése szerinti szervezési, tartalmi szempontok alapján megvalósításra 

kerülőneveléshez, oktatáshoz való hozzájárulást, 

b) a (2) szerinti tartalmú tájékoztatás megtörténtéről való nyilatkozatot. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatóról készült jegyzőkönyv a 9. mellékletben foglalt 

kérelem és a 10. mellékletben foglalt nyilatkozat mellékletét képezi. 



(5) A kérelmet, nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézmény az érintett tanuló tanulói 

jogviszonyának megszűnéséig megőrzi. A kérelem, nyilatkozat kezelésére a minősített adatok 

kezelésére vonatkozó iratkezelési szabályokat kell alkalmazni. 

44/M § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezésének, valamint a nemzetiségi óvodai 

nevelésben való részvételnek a kezdeményezésére vonatkozó szabályokat miniszteri rendelet 

állapítja meg. 

(2) A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezését a szülők a 11. melléklet szerinti kérelem 

benyújtásával kezdeményezhetik. 

(3) A nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételta szülők a 12. melléklet szerinti kérelem 

benyújtásával kezdeményezhetik. 

(4) A kérelmet, nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézmény az érintett gyermek 

jogviszonyának megszűnéséig megőrzi. A kérelem, nyilatkozat kezelésére a minősített adatok 

kezelésére vonatkozó iratkezelési szabályokat kell alkalmazni.” 

 

2. § 

 

Az R. a következő 50/G. §-sal egészül ki: 

 

„50/G. § Az V/D. fejezetben foglaltakat első alkalommal a 2016/2017-es nevelési-oktatási 

évre vonatkozóan kell alkalmazni.” 

 

3. § 

 

Az R. az 1. melléklet szerinti 9-12. mellékletekkel egészül ki. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 

  



 

1. melléklet a …/2015. (    ) Korm rendelethez 

 

9. melléklet a 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. rendelethez 

Kérelem 

nemzetiségi vagy vallási meggyőződésen alapuló iskolai nevelés-oktatás 

megszervezéséhez 
 

Alulírott .............................................................(név) nemzetiségi / vallási meggyőződésen
1
 

alapuló iskolai nevelés-oktatás megszervezését kérem a benyújtást követő naptári évben 

kezdődő tanévtől, az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően: 

A tanuló neve: 

A tanuló anyja neve: 

A tanuló születésének helye, ideje: 

A tanuló lakóhelye: 

A tanuló tartózkodási helye: 

A tanuló oktatási azonosító száma
2
: 

Az igényelt pedagógiai feladat
3
: 

általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakgimnáziumi nevelés-

oktatás / szakközépiskolai nevelés-oktatás 

 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése
4
: 

beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / 

szlovák / szlovén / ukrán 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a választott nemzetiségi nevelési-oktatási forma
5
: 

 Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás 

 Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás 

 Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

 Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 

 Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Nyilatkozom, hogy az alábbi nemzetiséghez tartozom.
6
 

                                                           
1
 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

2
Amennyiben a tanuló még nem rendelkezik azonosító számmal, annak kiadását követően az intézmény 

képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot. 

3
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

4
A megfelelőt kérjük aláhúzni. Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi iskolai nevelés-

oktatásban vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni. 

5
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / roma / román / ruszin / szerb / szlovák / 

szlovén / ukrán 

 

Tudomásul veszem, hogy anemzetiségi / vallási meggyőződésen
7
 alapuló nevelés-oktatást 

addig van lehetősége gyermekemnek igénybe venni, amíg iskolai tanulmányait be nem fejezi 

vagy a nemzetiségi/vallási meggyőződésen alapuló iskolai nevelés-oktatásban való részvétel 

megszűntetését nem kezdeményezem. A nemzetiségi/vallási meggyőződésen alapuló nevelés-

oktatásban való részvétel megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelmet legkésőbb a tanév 

május 20-áig be kell nyújtani az intézményhez, a nemzetiségi / vallási meggyőződésen
8
 

alapuló nevelés-oktatás a kérelem benyújtását követő tanév kezdetétől szüntethető meg. 

 

Jelen kérelem aláírásával hozzájárulok a gyermekem nemzetiségi / vallási meggyőződésen
9
 

alapulóelkülönült iskolai neveléséhez-oktatásához, valamint saját és gyermekem személyes 

adatainak kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy a fenti tartalmú iskolai nevelésről-oktatásról szóló tájékoztatást megkaptam, 

a tájékoztatásról készült jegyzőkönyvet átvettem, annak tartalmát megismertem. 

 

…………………(település neve), ….( év ), …………..( hónap ) …( nap ) 

 

 

a tanuló aláírása
10

  a szülő/gondviselő aláírása 

 

 

1.  tanú aláírása                                                           tanú aláírása 

 

       tanú lakóhelye                                                          tanú lakóhelye 

II. Záradék 
 

A tanuló számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő iskolai nevelés-oktatás az 

alábbi intézményben kerül megvalósításra: 

Az intézmény hivatalos neve: 

OM azonosítója: 

Székhelyének címe: 

                                                                                                                                                                                     
6
Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén kell kitölteni. A nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezését a 

nemzetiséghez tartozók kezdeményezhetik. 

7
 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

8
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

9
 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

10
A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával 

érvényes. 



A tanuló által igénybevett nemzetiségi / vallási meggyőződésen
11

 alapulónevelés-oktatás 

tényleges helyének címe (ha a nevelés-oktatás megszervezése nem az intézmény székhelyen 

történik: 

A kérelmet a nevelési-oktatási intézmény az érintett tanuló tanulói jogviszonyának 

megszűnéséig megőrzi, a kérelem kezelésére a minősített adatok kezelésére vonatkozó 

iratkezelési szabályokat kell alkalmazni. 

...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 

 

bélyegző lenyomata 

intézményvezető aláírása 

  

                                                           
11

 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



10. melléklet a 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. rendelethez 

I. Nyilatkozat 

nemzetiségi vagy vallási meggyőződésen alapuló iskolai nevelés-

oktatásban való részvételről 
 

Alulírott .............................................................(név) az alábbiakban meghatározottaknak 

megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő tanévben kérem az 

alább megjelölt gyermekem számára a nemzetiségi / vallási meggyőződésen
12

 alapuló 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 azonosító száma
13

: 

Az igényelt pedagógiai feladat
14

: 

általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakgimnáziumi nevelés-

oktatás / szakközépiskolai nevelés-oktatás 

 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése
15

: 

beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / 

szlovák / szlovén / ukrán 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a választott nemzetiségi nevelési-oktatási forma
16

: 

 Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás 

 Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás 

 Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

 Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 

 Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi / vallási meggyőződésen
17

 alapuló iskolai nevelés-

oktatást addig van lehetősége gyermekemnek igénybe venni, amíg iskolai tanulmányait be 

nem fejezi vagy a nemzetiségi/vallási meggyőződésen alapuló iskolai nevelés-oktatásban való 

                                                           
12

 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

13
Amennyiben a tanuló még nem rendelkezik azonosító számmal, annak kiadását követően az intézmény 

képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot. 

14
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

15
A megfelelőt kérjük aláhúzni. Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi iskolai nevelés-

oktatásban vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni. 

16
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

17
 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



részvétel megszűntetését nem kezdeményezem. A nemzetiségi/vallási meggyőződésen 

alapuló nevelés-oktatásban való részvétel megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelmet 

legkésőbb a tanév május 20-áig be kell nyújtani az intézményhez, a nemzetiségi / vallási 

meggyőződésen
18

 alapuló nevelés-oktatás a kérelem benyújtását követő tanév kezdetétől 

szüntethető meg. 

 

Jelen kérelem aláírásával hozzájárulok a gyermekem nemzetiségi / vallási meggyőződésen
19

 

alapuló elkülönült neveléséhez, oktatásához, valamint saját és gyermekem személyes 

adatainak kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy a fenti tartalmú nevelésről, oktatásról szóló tájékoztatást megkaptam, a 

tájékoztatásról készült jegyzőkönyvet átvettem, annak tartalmát megismertem. 

 

…………………(település neve), ….( év ), …………..( hónap ) …( nap ) 

 

 

 a tanuló aláírása
20

                                                             a szülő/gondviselő aláírása 

 

 

1. tanú aláírása                                                           2. tanú aláírása 

 

       tanú lakóhelye                                                          tanú lakóhelye 

 

II. Nyilatkozat 

a nemzetiségi hovatartozásról
21

 

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi 

nemzetiséghez tartozik
22

: 

 

bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / 

szlovák / szlovén / ukrán 

                                                           
18

A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

19
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 

20
A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával 

érvényes. 

21
Kizárólag nemzetiségi nevelés-oktatás esetén kitöltendő, 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. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-

a szerint: A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor 

vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel 

rendelkezik. 

22
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

 

 

a tanuló aláírása
23

  a szülő vagy gondviselő aláírása 

 

III. Záradék 
 

A tanuló számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi / vallási 

meggyőződésen
24

 alapuló nevelés-oktatás az alábbi intézményben kerül megvalósításra: 

Az intézmény hivatalos neve: 

OM azonosítója: 

Székhelyének címe: 

A tanuló által igénybevett elkülönült nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha az 

elkülönült iskolai nevelés-oktatás megszervezése telephelyen történik): 

A nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézmény az érintett tanuló tanulói jogviszonyának 

megszűnéséig megőrzi, a nyilatkozat kezelésére a minősített adatok kezelésére vonatkozó 

iratkezelési szabályokat kell alkalmazni. 

 

...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 

 

 

bélyegző lenyomata 

intézményvezető aláírása 

  

                                                           
23

A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával 

érvényes. 
24

 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



11. melléklet a 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. rendelethez 

I. Kérelem 

nemzetiségi óvodai nevelés megszervezéséhez
25

 
 

Alulírott .............................................................(név) nemzetiségi óvodai nevelés 

megszervezését kérem a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, az 

alábbiakban meghatározottaknak megfelelően: 

A gyermek neve: 

A gyermek anyja neve: 

A gyermek születésének helye, ideje: 

A gyermek lakóhelye: 

A gyermek tartózkodási helye: 

A gyermek oktatási azonosító száma
26

: 

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése
27

: 

beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / 

szlovák / szlovén / ukrán 

A választott nemzetiségi nevelési forma
28

: 

 Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés 

 Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés 

 Roma/cigány kulturális óvodai nevelés 

 

Nyilatkozom, hogy az alábbi nemzetiséghez tartozom.
29

 

bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / roma / román / ruszin / szerb / szlovák / 

szlovén / ukrán 

 

Tudomásul veszem, hogy anemzetiségi óvodai nevelést addig van lehetősége gyermekemnek 

igénybe venni, amíg óvodai nevelése be nem fejeződik, vagy a nemzetiségi óvodai nevelésben 

való részvétel befejezését nem kezdeményezem. A nemzetiségi óvodai nevelésben való 

részvétel megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelmet legkésőbb a nevelési év május 20-áig 

be kell nyújtani az intézményhez. A nemzetiségi óvodai nevelés a kérelem benyújtását követő 

nevelési év kezdetétől szüntethető meg. 

 

Jelen kérelem aláírásával hozzájárulok a gyermekem nemzetiségi óvodai neveléséhez, 

valamint saját és gyermekem személyes adatainak kezeléséhez. 
                                                           
25 A kérelmet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott 

felmérés során, legkésőbb azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni. 
26

Amennyiben a gyermek még nem rendelkezik azonosító számmal, annak kiadását követően az intézmény 

képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot. 

27 A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vesz 

részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni. 

28A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
29

A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezését a nemzetiséghez tartozók kezdeményezhetik. 



Kijelentem, hogy a fenti tartalmú nevelésről szóló tájékoztatást megkaptam,a tájékoztatásról 

készült jegyzőkönyvet átvettem, annak tartalmát megismertem. 

...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

                   a szülő vagy gondviselő aláírása 

 

 

1. tanú aláírása                                                           2. tanú aláírása 

 

       tanú lakóhelye                                                          tanú lakóhelye 

 

 

II. Záradék 
 

A gyermek számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés az 

alábbi intézményben kerül megszervezésre: 

Az intézmény hivatalos neve: 

OM azonosítója: 

Székhelyének címe: 

A gyermek által igénybevett nemzetiségi óvodai nevelés tényleges helyének címe (ha a 

nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése telephelyen történik: 

A kérelmet a nevelési-oktatási intézmény az érintett gyermek jogviszonyának megszűnéséig 

megőrzi, a kérelem kezelésére a minősített adatok kezelésére vonatkozó iratkezelési 

szabályokat kell alkalmazni. 

 

...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 

 

 

bélyegző lenyomata 

intézményvezető aláírása 

  



12. melléklet a 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. rendelethez 

I. Nyilatkozat 

a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről
30

 
 

Alulírott .............................................................(név) az alábbiakban meghatározottaknak 

megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben 

kérem az alább megjelölt gyermekem számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását. 

A gyermek neve: 

A gyermek anyja neve: 

A gyermek születésének helye, ideje: 

A gyermek lakóhelye: 

A gyermek tartózkodási helye: 

A gyermek oktatási azonosító száma
31

: 

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése
32

: 

beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / 

szlovák / szlovén / ukrán 

A választott nevelési forma
33

: 

 Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés 

 Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés 

 Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés 

 

Tudomásul veszem, hogy anemzetiségi óvodai nevelést addig van lehetősége gyermekemnek 

igénybe venni, amíg óvodai nevelése be nem fejeződik, vagy a nemzetiségi óvodai nevelésben 

való részvétel befejezését nem kezdeményezem. A nemzetiségi óvodai nevelésben való 

részvétel megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelmet legkésőbb a nevelési év május 20-áig 

be kell nyújtani az intézményhez. A nemzetiségi óvodai nevelés a kérelem benyújtását követő 

nevelési év kezdetétől szüntethető meg. 

 

Jelen kérelem aláírásával hozzájárulok a gyermekem nemzetiségi óvodai neveléséhez, 

valamint saját és gyermekem személyes adatainak kezeléséhez. 

Kijelentem, hogy a fenti tartalmú nevelésről szóló tájékoztatást megkaptam,a tájékoztatásról 

készült jegyzőkönyvet átvettem, annak tartalmát megismertem. 

...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

                   a szülő vagy gondviselő aláírása 

                                                           
30 A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott 

felmérés során, legkésőbb azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni. 

31 Amennyiben a gyermek még nem rendelkezik azonosító számmal, annak kiadását követően az intézmény 

képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot. 

32 A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vesz 

részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni. 

33A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



 

1. tanú aláírása                                                           2. tanú aláírása 

 

       tanú lakóhelye                                                          tanú lakóhelye 

 

II. Nyilatkozat 

a nemzetiségi hovatartozásról
34

 
(A válaszadás nem kötelező.) 

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek az alábbi nemzetiséghez 

tartozik
35

: 

 

 

bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / 

szlovák / szlovén / ukrán 

...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 

 

 

                   a szülő vagy gondviselő aláírása 

 

III. Záradék 
 

A gyermek számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés az 

alábbi intézményben biztosított: 

Az intézmény hivatalos neve: 

OM azonosítója: 

Székhelyének címe: 

A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés tényleges helyének címe (ha a 

nemzetiségi óvodai nevelés megszervezésére telephelyen történik): 

                                                           
34

 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. A nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett 

nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek 

kielégítése után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik. 

35
A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



A nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézmény az érintett gyermek jogviszonyának 

megszűnéséig megőrzi, a nyilatkozat kezelésére a minősített adatok kezelésére vonatkozó 

iratkezelési szabályokat kell alkalmazni. 

...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 

 

 

bélyegző lenyomata        intézményvezető aláírása 

 

Indokolás 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. január 1-jén hatályba lépett, 94. 

§ (4) bekezdés z) pontja szerinti szabályozási felhatalmazás alapján felhatalmazást kap a 

kormány, hogy a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskolai 

nevelés-oktatás megszervezésének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebtv. ) 28. § (2) 

bekezdésében foglalt sajátos feltételeit rendeletben határozza meg. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 28. § (2) bekezdése szerint nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha 

közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint olyan 

vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá nemzetiségi oktatást 

szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja eltérő szervezési, eltérő tartalmi 

szempontok alapján megvalósításra kerülőosztályok vagy csoportok alakítását, feltéve, hogy 

emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel 

az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 

A köznevelési ágazat hatályos szabályozási rendszerében a fenti szabályok a köznevelési 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

Rendelet) helyezhetőek el. Ennek keretében szükséges meghatározni az egyenlő bánásmódról 

szóló törvény idézett rendelkezésében foglalt sajátos feltételek érvényesülését segítő 

részletszabályokat. 

Az előbbiekben kifejtettek megvalósítása érdekében javasolt a Rendelet V/D. Fejezetének a 

szövegét megállapítani, továbbá a Rendeletet további két melléklettel kiegészíteni ( ld: 9. és 

10. mellékletek). 

A Rendelet 44/J. § - a az Ebtv. 28. § (2) bekezdésének megfelelő, nevelés, oktatás 

megszervezésének önkéntes szülői kezdeményezésére ad lehetőséget, míg a Rendelet 44/K. §-

a már megszervezett nemzetiségi, illetve vallási vagy más világnézeti meggyőződésen 

alapulónevelésben, oktatásban való önkéntes részvételt, az ahhoz való csatlakozás lehetőségét 

teremti meg. 



Az önkéntesség garanciáját adja a nemzetiségi, illetve vallási vagy más világnézeti 

meggyőződésen alapuló és az Nkt. szerinti általánosnevelés, oktatás választásának feltételeit 

bemutató tájékoztatás, mely a Rendelet 44/L. §-a szerint a feladatellátás kötelezettjét terheli. 

Az így átadásra kerülő információ és ismeret birtokában a szülők megfelelő döntést hozhatnak 

a nemzetiségi, illetve vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapulóoktatásban való 

részvételről. További garanciális elem a tájékoztatóról készülő jegyzőkönyv, mely 

megfelelően közzéteendő. 

A nemzetiségi, illetve vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapulónevelés, oktatás 

megszervezésének kezdeményezése formai szempontból a Rendelet 9. mellékletét képező, 

teljes bizonyító erejű magánokirati formában lehetséges, a már megszervezett nevelésben, 

oktatásban való részvétel pedig a Rendelet 10. mellékletét képező, szintén teljes bizonyító 

erejű magánokirati formában kiállított kérelemben lehetséges. A szigorú formai előírások itt is 

az önkéntességet hivatottak biztosítani. 

A Rendelet 9. mellékletét képező kérelemben, valamint 10. melléletét képező nyilatkozatban 

a szülők kifejezett hozzájárulásukat adják a gyermek, tanuló nemzetiségi, illetve vallási vagy 

más világnézeti meggyőződésen alapulónevelésben, oktatásban való részvételéhez, továbbá 

nyilatkoznak arról, hogy a témában a megfelelő tájékoztatást megkapták. 

A Rendeletbe a bemutatott módon beépítésre kerülő eljárási szabályok garanciát adnak arra, 

hogy az nemzetiségi, illetve vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapulónevelés, 

oktatás igénybevétele a szülők kezdeményezésére, önkéntesen, a választás lehetőségére is 

kiterjedő teljes tájékoztatást követően történjen. 

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezésének és az abban való részvételnek a 

kezdeményezésére szolgáló adatlapot anemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

tartalmaz, egységes szerkezetben a nemzetiségi óvodai nevelésmegszervezésének és az abban 

való részvételnek a kezdeményezésével. Az e rendeletben foglaltak szerint az iskolai és az 

óvodai feladatellátást szét kell választani, külön adatlapokon lehet kezdeményezni a 

nemzetiségi óvodai nevelés megszervezését és az abban való részvételt. Mivel az iskolai 

adatlapok kormányrendeleti szintre kerültek, a jogbiztonságot az szolgálja, hogy ha az óvodai 

adatlapok is e szinten kerülnének kiadásra. Fentiekre tekintettel a Rendeletet további két 

melléklettel egészülne ki (ld: 11. és 12. mellékletek). 
 


