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TANULÓI ADATLAP Osztály:  .........................................  

1. SZEMÉLYES ADATOK 

Tanuló családi és utóneve(i):  

Anyja jelenleg viselt családi és utóneve(i):  

Anyja születési családi és utóneve(i):  

Tanuló születési helye:  Tanuló születési ideje:  

Tanuló állampolgársága:  Tanuló diákigazolvány száma:  

Nem magyar állampolgár esetén 
a tartózk-ra jogosító okirat neve: 

 
Tanuló személyazonosító ig. 
száma: 

 

Tanuló TAJ száma:  
Tanuló oktatási azonosító 
száma: 

 

Tanuló adóazonosító jele:    

    

2. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK 

a) A tanuló állandó lakcíme – lakcímkártyával egyezően (irányítószám, város,, utca, házszám, emelet, ajtó): 

 

b) A tanuló tényleges tartózkodási helye (irányítószám, város,, utca, házszám, emelet, ajtó): 

 

c) A tanuló állandó levelezési címe (irányítószám, város,, utca, házszám, emelet, ajtó): 

 

    

E-mail cím:  (Mobil)telefon:  

    

3. SZÜLŐRE (GONDVISELŐRE) VONATKOZÓ ADATOK 

Név:  Rokonsági fok1  

Elérhetősége megegyezik a tanulóval? igen nem 

Ha nem, akkor a szülő (gondviselő) tényleges tartózkodási helye (irányítószám, város,, utca, házszám, emelet, ajtó): 

 

Egyéb megjegyzés, információ: 

 

 

                                                           
1édesapa, édesanya, nagymama, nagypapa, testvér, nevelőapa stb. 
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Tudomásul veszem, hogy az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 3 napon 

belül kötelességem bejelenteni az intézményvezetőnek.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat a Szervezeti és működési szabályzat 5. számú mellékletéből, az Adatvédelmi 

és titokvédelmi szabályzatból megismertem és tudomásul vettem. 

 

…………………………………., 2020. ……………….. 

 

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

 Tanuló aláírása Szülő (gondviselő) aláírása3 

                                                           
2 Kérjük a megfelelő választ aláhúzni! 
3 Abban az esetben, ha a tanuló nem töltötte még be a 18. életévét, a szülőnek (gondviselőnek) az aláírása is szükséges az adatlapon! 

4. SZOCIÁLIS ÉS TANÜGYI ADATOK2 

Intézeti, állami nevelés: igen nem Magántanuló egészségügyi okból: igen nem 

Kollégiumi ellátásban részesülő: igen nem Magántanuló saját kérésre: igen nem 

Bejáró (tényleges tartózkodási helye 
nem Budapesten van /ld. 2.b) pont/): 

igen nem Ha igen, magántanulóság kezdete:  

Térítési díjat fizető: igen nem Tandíjat fizető: igen nem 

    

5. KÜLÖNLEGES FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK 

Sajátos nevelési igényű: igen nem   

Hallássérült: igen nem Ha igen, szakvélemény száma:  

Látássérült: igen nem Ha igen, szakvélemény száma:  

Mozgássérült: igen nem Ha igen, szakvélemény száma:  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége van2 Ha igen, szakvélemény száma:  

Tartós beteg igen nem Ha igen, milyen betegsége van:  

Egyéb betegség, allergia, 
gyógyszerérzékenység, stb. 

 
Macika Útravaló ösztöndíj 
programban részesül-e? 

igen nem 

    

6. ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI 

Általános iskola neve  

Általános iskola címe  
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