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I. Antrag 

zur Organisation der Nationalitäten-Kindergartenerziehung,  

Nationalitätenerziehung und –bildung in der Grundschule 

 

Ich ............................................................. beantrage ab dem auf den Antrag folgenden 

Erziehungsjahr die Organisation der Nationalitäten-Kindergartenerziehung, 

Nationalitätenerziehung und –Bildung in der Grundschule 

 
Name des Kindes / des Schülers: .........................................................................................  
Geburtsname der Mutter: ......................................................................................................  
Geburtsort und-datum des Kindes / des Schülers: ................................................................  
Adresse des Kindes / des Schülers: .....................................................................................  
Aufenthaltsort des Kindes / des Schülers: ............................................................................  
Bildungsidentifikationsnr. des Kindes / des Schülers: ...........................................................  
 

    Angeforderte pädagogische Aufgabe: Erziehung und Bildung in der Grundschule 

Bezeichnung der betroffenen Nationalitätensprache: Deutsch 

 

    Gewählte Erziehungsform: Erziehung und Bildung in der Muttersprache (Nationalitätensprache) 

Ich erkläre hiermit, dass ich zur im Antrag benannten Nationalität gehöre. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die rechtmäßige Inanspruchnahme der 

Nationalitätenerziehung und –Bildung in der Grundschule bis zur Erfüllung der im Antrag 

bestimmten pädagogischen Aufgabe oder bis zur Einreichung des schriftlichen Antrags zur 

Abschaffung der pädagogischen Aufgaben im Nationalitätenbereich besteht, bzw. der Antrag 

zur Abschaffung spätestens bis zum letzten Tag im Mai des Erziehungsjahres eingereicht 

werden soll, und der Antrag nur ab dem folgenden Schuljahresanfang nach der Einreichung 

erhoben werden kann. 

...................... (Ort), ............ (Tag) ............. (Monat) .................... (Jahr) 

 

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

                                                Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

II. Klausel 

(wird von der Grundschule ausgefüllt) 

 
Die im Antrag bestimmte Nationalitätenerziehung und –Bildung in der Grundschule wird dem 
Kind in der folgenden Institution gesichert: 

 
der offizielle Name des Instituts:  Audi Hungaria Bildungszentrum 
Bildungsidentifikationsnr. des Instituts: 201656 
Sitz:  9026 Győr, Bácsai út 55. 
 

Die Anschrift des tatsächlichen Ortes der vom Kind in Anspruch genommenen 
Nationalitätenerziehung und –Bildung im Gymnasium (falls die Nationalitätenerziehung und –
Bildung in der Grundschule an einem Standort durchgeführt wird): 

 
...................... (Ort), ............ (Tag) ............. (Monat) .................... (Jahr) 

 
 

 Stempel, 
 Unterschrift Abteilungsleitung 

 

http://www.audischule.hu/


 

Audi Hungaria Schule 

                                                            Audi Hungaria Általános Művelődési Központ 
 

                                                             H-9026 Győr, Bácsai utca 55. | +36 96 510-640 | www.audischule.hu 

 

  

I. Kérelem 

nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás 

megszervezéséhez1 

Alulírott .............................................................2 az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően a 

2021/2022  nevelési évtől, tanévtől kérem a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-

oktatás megszervezését. 

A gyermek / tanuló neve: 

A gyermek / tanuló anyja neve: 

A gyermek / tanuló születésének helye, ideje: 

A gyermek / tanuló lakóhelye:3 

A gyermek / tanuló tartózkodási helye:4 

A gyermek/tanuló azonosítója5: 

Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat6: 

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

nevelés-oktatás / technikumi nevelés-oktatás/ szakképző iskolai nevelés-oktatás 

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése7: 

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

szlovén / ukrán 

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma8: 

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés 

- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés 

- Roma/cigány kulturális óvodai nevelés 

- Kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés 

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás 

- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás 

- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 

- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás 

                                                
1 A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani a feladatellátás kötelezettjéhez.  

2 A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévét és nem cselekvőképtelen. 

3 Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni. 

4 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe. 

5 Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek még nem rendelkezik azonosítóval, annak kiadását 

követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot. 

6 A megfelelőt alá kell húzni! 

7 A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban vesz részt, egyik 

nyelvet sem kell aláhúzni. 

8 A megfelelőt alá kell húzni! 
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Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett nemzetiséghez tartozom. 

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

a tanuló aláírása9                   a szülő vagy gondviselő aláírása 

 

II. Záradék 

A gyermek, tanuló számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, 

nevelés-oktatás az alábbi intézményben kerül megszervezésre: 

Az intézmény hivatalos neve: Audi Hungaria Általános Művelődési Központ 

OM azonosítója: 20 16 56  

Székhelyének címe: 9026 Győr, Bácsai út 55. 

A gyermek, tanuló által igénybe vehető nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének 

címe (ha a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezése 

telephelyen történik10): 

 

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

 

bélyegző lenyomata 

 

intézményvezető aláírása 

 

 

 

                                                

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

10 Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai 

nevelésben-oktatásban részesül. 
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