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K É R E L E M  

egyéni munkarend tankötelezettség teljesítése céljából engedélyezéshez (szülői) 

Kérjük, miután ellenőrizte, hogy az elkészített kérelemben minden adat megfelelő, nyomtassa ki azt, írják alá a 

szülői felügyeletet ellátó szülők, majd a szükséges mellékletekkel együtt postai úton az 

Oktatási Hivatal 

Budapest 

1981 

címre szíveskedjen megküldeni! 

I. A TANULÓ ADATAI 

A tanuló oktatási azonosító száma*:  

A tanuló neve:  

A tanuló születési ideje:  

A tanuló születési országa:  

A tanuló születési helye:  

Anyja születési neve:  

A tanuló állandó lakcíme:  

A tanuló tartózkodási címe:  

A tanuló iskolájának OM 

azonosítója: 
 

A tanuló iskolájának neve: 

 

 

 

 

A tanuló iskolájának címe:  

 

II./1. A KÉRELMET BENYÚJTÓ SZÜLŐ ADATAI 

Szülő neve:  

Szülő értesítési címe:  

Szülő telefonszáma:  

Szülő e-mail címe:  

 

*Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek, tanuló oktatási azonosítóját, az Nkt. vhr. 

14. § (4)-(5) bekezdései alapján tájékoztatás kérhet az intézményvezetőtől a gyermek, tanuló oktatási azonosító 

számáról és a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője a kérelem napján térítésmentesen 

a Köznevelés Információs Rendszeréből nyomtatható tájékoztatást állít ki. 
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III. A KÉRELEM RÉSZLETES ADATAI 

Alulírott …………………………………………………….…………………….                 szülő, 

kérelemmel fordulok az Oktatási Hivatalhoz, hogy gyermekem 

…………………………………….………… (név) ……..….évfolyam ….................osztályos 

tanuló ………(év) …………………………..(hó) ……………(nap) –tól  ………(év) 

…………………………..(hó) ……………(nap) –ig  tankötelezettségének egyéni munkarend 

keretében tehessen eleget. 

 

Indokolás (a tanulónak milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló 

fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából miért előnyös az 

egyéni munkarend): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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IV. A KÉRELEMHEZ CSATOLT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 

- Otthoni ellátás keretében tartós gyógykezelésben részesülő tanuló esetén: a szakorvosi 

vélemény.          

- Sajátos nevelési igényű/beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanuló esetén: a 

nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői 

véleménye, mely alapján a tanuló tanulmányait egyéni munkarendben folytathatja.  

- Sajátos nevelési igényű tanuló esetén: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

meghozott intézményvezetői döntés egy példánya a tankötelezettség meghosszabbításáról.  

- Tanulmányait külföldön folytató és tankötelezettségét külföldön is teljesítő tanuló esetén: a 

lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó 

hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának történő 

írásos bejelentés egy példánya. Továbbá nyilatkozat arról, hogy a szülő büntetőjogi felelőssége 

tudatában kijelenti, hogy a tanuló életvitelszerűen külföldön él és tankötelezettségét külföldön 

is teljesíti.  

- Egyéb szabadon szövegezhető dokumentum(ok).  

 

Kijelentem, hogy az egyéni munkarenddel járó tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat 

megértettem. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a gyermek szülői felügyeleti jogát 

a másik szülővel közösen gyakoroljuk, és az Ő kifejezett beleegyezésével nyújtom be a 

kérelmet; vagy a másik szülő beleegyezése nem volt beszerezhető, mert ismeretlen helyen 

tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott; vagy a szülői felügyeleti jogot 

egyedül gyakorlom. 

 

 

…………….…….…….………(hely), ………....(év) …………..…...………(hó) ………(nap) 

 

…………………….………………………..      

kérelmet benyújtó szülő aláírása                                     
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* ha nem tudja mindkét szülő aláírni a kérelmet), a kérelem benyújtásában, nyilatkozat megtételében 

akadályoztatott szülő meghatalmazást adhat a másik szülőnek a kérelem vele egyetértésben történő benyújtására, 

amely meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell 

** ha az eredeti kérelmező szülő nem tudja beszerezni a másik szülő nyilatkozatát vagy meghatalmazását, akkor 

beadványt kell írnia, megfelelő indoklással alátámasztva, hogy miért nem lehetséges beszerezni a másik szülő 

nyilatkozatát/meghatalmazását. A beadványnak tartalmaznia kell „büntetőjogi felelőssége tudatában tett 

nyilatkozatát” arra nézve, hogy az általa leírtak a valóságnak mindenben megfelelnek. 


