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etika 

Intézmény OM azonosítója és neve:                   02538 Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

NYILATKOZAT
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szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy  ............................................................... …………….……. 

nevű, ...................... évfolyamra …………. osztályba járó gyermekem a 2020/2021-as tanévtől kezdődően 

hit- és erkölcstan 

oktatásban kíván részt venni.
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Kijelentem, hogy az intézménytől tájékoztatást kaptam arról,hogy az általam választott hit- és erkölcstan 

oktatást milyen módon szervezi meg. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2020/2021. tanévtől érvényes, azon módosítani csak írásban, 
minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép hatályba. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, olvassa el és töltse ki, illetve aláírásával fogadja el a 
következőket: 

Gyermekem a(z) .......................................................................  (bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 
személye neve) bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órán vesz 
részt a 2020/2021. tanévtől. 
 
Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén tudomásul veszem, illetve önkéntesen, mindennemű befolyástól 

mentesen és kifejezetten hozzájárulok a Hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez, gyermekem 

nevének és osztálya megnevezésének a megjelölt bevett egyház, annak belső egyházi jogi személye részére 

történő átadásához. 

 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kijelentem, hogy az intézménytől tájékoztatást kaptam arról, 
hogy az általam választott hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. 
 
Dátum: 2020.   
 
 szülő / törvényes képviselő aláírása 
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 Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozat részletes jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) rendelet 182/A.-182/B. §-a tartalmazza. 

 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást 

választja, úgy az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. 

 

Tájékoztatjuk, hogy abban az estben, ha a nyilatkozatban megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházi jogi 

személye a hit- és erkölcstan oktatást nem vállalja, ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és 

erkölcstan oktatást, vagy 

b) az etika oktatást 

igényli e a gyermek számára. 
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 Kérem, hogy egyértelműen jelölje meg a kívánt oktatást! 

Alulírott 

Név: 
 

……  
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Előttünk, mint tanúk előtt
 

Név: 

Lakcím: 

Aláírás: 

 

 

Név: 

Lakcím:  

Aláírás: 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKÉRÉS 

 

1. Az Adatkezelő:  

Adatkezelő megnevezése:Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Adatkezelő székhelye:2336 Dunavarsány, Árpád u. 12. 

Adatkezelő elektronikus címe:igazgato@arpadsuli.hu 

Adatkezelő képviselője:Vas Zoltánné 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gyürki-Thomann Anikó, e-mail: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu, cím: 

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari park 1/A. 

2. Adatkezelés célja 

A hit- és erkölcstan órák Országgyűlés által elismert bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személye 

általi megszervezésének biztosítása köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek számára. 

3. Kezelt személyes adatok és az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelő kezeli az érintett gyermek nevét, a köznevelési intézmény nevét és az osztályt, amelyben az 

érintett tanulmányokat folytat. Az adatkezelés jogalapja az európai parlamentnek és a tanácsnak (EU) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az EMMI rendelet182/A.-182/B. 

§-a. 

4. Hozzáférők köre, a rendelkezésre bocsájtott személyes adatok címzettjei  
Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon foglalkoztatottai jogosultak 

megismerni, akiknek az adatkezelés a feladataik ellátásához szükséges. 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait továbbítja a hit- és erkölcstan oktatással érintett bevett egyház, 

vagy bevett egyház belső jogi személyének az EMMI rendelet 182/A. § (8) bekezdésében foglaltak alapján. 

5. Személyes adatok kezelésének időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat a hit- és erkölcstan oktatásra történő következő évi 

beiratkozás/jelentkezés időpontjáig kezeli. 

6. Érintett jogai:  
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az 

adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. Hozzáférési jog: Az érintett kérelmére az 

Adatkezelő a későbbiekben bármikor tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e 

és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít: az adatkezelés 

céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket; személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, 

vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; kérelmezheti Adatkezelőtől a rá 

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve 

bírósági eljárás megindításának joga; ha az adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a 

forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, 

hogy az ilyen adatkezelés milyen lehetőséggel és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Helyesbítéséhez való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérése indokolatlan késedelem nélkül az 

Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, 

az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítést. Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan 

késedelem nélkül az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az adatkezelő 

gyűjtötte, vagy más módon kezelte; az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte; a személyes 

adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell; Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: vitatja a személyes adatok pontosságát; ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
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céljából, de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem került, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben.  

7. Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend 

Az érintett a fenti jogait az Adatkezelő 1. pontban megadott címre megküldött elektronikus levelében, az 

Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja 

gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően 

indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a 

beérkezéstől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy 

az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól. 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben 

bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 

alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban 

vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel 

szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az 

adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak 

érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet 

megtenni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (NAIH) Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu 
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