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NYILATKOZAT 

kiskorú tanuló 

külföldi nyelvtanulási célú CSOPORTOS TANULMÁNYÚTON való részvételéhez 

 

Alulírott (szülő(k), törvényes képviselő(k) 

1. törvényes képviselő családi és utóneve:  

1. törvényes képviselő születési neve:  

1.törvényes képviselő anyja neve:   

1.törvényes képviselő születési helye, ideje:   

1.törvényes képviselő lakcíme:  

1.törvényes képviselő személyi 

személyazonosító okmány száma, típusa: 

 

2.törvényes képviselő családi és utóneve:  

2.törvényes képviselő születési neve:  

2.törvényes képviselő anyja neve:   

2.törvényes képviselő születési helye, ideje :   

2.törvényes képviselő lakcíme:  

2.törvényes képviselő személyi 

személyazonosító okmány típusa, száma: 

 

e-mail cím(ünk) ahová a támogató okiratot 

fogadom(juk): 

 

mint a 

résztvevő tanuló családi és utóneve:  

a tanuló születési neve:  

neme:  

anyja leánykori neve:  

születési helye, ideje:  

oktatási azonosító:  

köznevelési intézmény/fenntartó neve:  

intézmény azonosítója:  

évfolyama:  

tanult nyelvek:  

állampolgársága(i) :  

 

törvényes képviselője(i) jelen nyilatkozattal(unkal) kifejezetten hozzájárulok(unk), hogy a 

2019/2020-as tanévben  az általam(unk) képviselt tanuló a Magyar Kormány által biztosított, a 

központi költségvetésből finanszírozott és a Tempus Közalapítvány által támogatott, 

köznevelési intézményem/fenntartója által megszervezett csoportos  külföldi tanulmányúton a 

Külföldi Nyelvtanulási Programban célországként megjelölt országban részt vegyen, ezért – a 

kiskorú helyett és nevében, a kiskorú törvényes képviseletében - az alábbi nyilatkozatokat 

teszem(szük): 
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1. Jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom(juk), hogy a tanuló az általa megjelölt választott 

nyelvet a vele jogviszonyban álló köznevelési intézményben tantervi keretek között tanulja 

(vagy a választott nyelvből osztályozóvizsgát, előrehozott érettségi vizsgát tett). 

2. Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy a jelen nyilatkozattal benyújtott támogatási kérelem alapján 

a nyelvtanulási kurzuson történő részvétel lebonyolítását szervező Tempus Közalapítvány 

(1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) a nyelvi program költségeinek fedezése tárgyában 

támogatói okiratot bocsásson ki, amely történhet  elektronikusan aláírt formában, a 

támogatói okirat fentiekben megadott e-mail címre történő megküldése által is. 

3. Kijelentem(jük), hogy a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati rendszerben a 

tanulmányútra kiutazó nyelvi csoportomban résztvevő tanulókkal egyetértésben, a tanuló 

köznevelési intézménye/ fenntartója segítségével választom(juk) ki a tanuló véleményének 

figyelembevételével a nyelvi kurzusokat, amely kurzus(ok) kiválasztását jelen nyilatkozat 

aláírásával elismerem(jük). 

4. Kijelentem(jük), hogy a pályázati rendszerben a köznevelési intézmény/köznevelési 

intézmény fenntartója segítségével kiválasztandó nyelvi kurzust nyújtó külföldi 

nyelviskolával képzési szerződést kötök(ünk). 

5. Visszavonhatatlanul kijelentem(jük), hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatom(unk) által 

benyújtott támogatási kérelmem(ünk) támogatása esetén a nyelvi kurzus teljes költségére 

vonatkozóan (ideértve az utazási díjat, a nyelviskolának fizetendő díjat, a biztosítás díját, 

valamint a tanulónak fizetendő ösztöndíjat is) – amelynek összege legfeljebb a visszafizetés 

esedékességének napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított maximum 1500 

euróval vagy 1350 angol fonttal egyenértékű forint, továbbá maximum 234 000 Ft - 

egyetemleges visszafizetési kötelezettséget vállalok(unk) arra az esetre vonatkozóan, 

amennyiben a jelen nyilatkozatban megjelölt tanuló önhibájából nem vesz részt a külföldi 

tanulmányúton, és nem végzi el a nyelvi kurzust, illetőleg a jelen nyilatkozatban, vagy a 

támogatói okiratban foglaltakat megszegi, a jelen nyilatkozatban, valamint a támogatói 

okiratban előírt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. 

6. Vállalom(juk), hogy a Tempus Közalapítvány által meghatározott mértékű visszafizetést 

forintban a Tempus Közalapítvány részére arra a számlaszámra történő visszafizetés által 

teljesítem(jük), ahonnan a támogatói okirat alapján a támogatást kaptam(uk). 

7. Kijelentem(jük), hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozat egyben támogatási kérelem is, 

amelynek Tempus Közalapítvány általi elfogadását követően kiállítandó támogatói 

okiratból eredő követelésem(ünk) legfeljebb 1500 euró vagy 1350 angol font értékű részét 

a köznevelési intézmény/köznevelési intézmény fenntartója segítségével kiválasztandó 

nyelviskolára engedményezem(zük) a nyelviskolai kurzus díjának megfizetése 

tekintetében. A jelen engedményezés azonban nem érinti az engedményezett összeg 

visszafizetéséért fennálló helytállási és visszafizetési kötelezettségemet. 

8. Kifejezetten hozzájárulok(unk), hogy a Tempus Közalapítvány, mint a támogatási 

jogviszony kötelezettje az előbbiekben hivatkozott képzési szerződés ellenértékét 

engedményezés alapján helyettem(ünk) megfizethesse az engedményes nyelviskola 

részére. Az engedményezésről jelen nyilatkozat aláírásával a Tempus Közalapítványt és az 

engedményes külföldi nyelviskolát tájékoztattam(tuk). ) Kijelentjük, hogy jelen 

nyilatkozatomat(unkat) engedményezési nyilatkozatnak tekintem(jük), amelynek egyoldalú 

visszavonására lehetőségem(ünk) nincs. 
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9. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok(unk), hogy amennyiben az engedményes 

nyelviskolának bármely okból visszafizetési kötelezettsége keletkezne, úgy jelen 

nyilatkozat aláírásával meghatalmazom(zuk) a Tempus Közalapítványt, hogy ezen összeg 

érvényesítése érdekében helyettem(ünk) és nevem(ünk)ben eljárjon, a szükséges jogi 

lépéseket megtegye. Jelen nyilatkozat aláírásával ezen összeget a Tempus Közalapítvány 

részére engedményezem(zük), kifejezetten hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy a nyelviskola 

bármely, nekem(ünk) járó visszafizetendő összeget a Tempus Közalapítvány részére utalja 

vissza, és ezen összeggel a Tempus Közalapítvány a felé fennálló tartozásomat(unkat) 

csökkentse. 

10. Kijelentem(jük), hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozat egyben támogatási kérelem is, 

amelynek Tempus Közalapítvány általi elfogadását követően kiállított támogatói okiratból 

eredő követelésem(ünk)– amely a tanuló kiutazásának költségét, biztosításának díját és a 

külföldi megélhetéséhez hozzájáruló ösztöndíj - a köznevelési intézmény/intézmény 

fenntartója részére engedményezem azzal, hogy a köznevelési intézmény/fenntartó abból 

köteles a tanuló utazását megszervezni, a biztosítását megkötni, valamint az ezen felül 

megmaradó összeget a kiutazást megelőzően részemre(ünkre) átadni/átutalni. A jelen 

engedményezés azonban nem érinti az engedményezett összeg visszafizetéséért fennálló 

helytállási és visszafizetési kötelezettségemet(ünket). 

11. Jelen nyilatkozat aláírásával kérem(jük) a Tempus Közalapítványt, hogy a pályázati 

rendszerben tegye hozzáférhetővé az általam(unk) képviselt tanulóról megadott szükséges 

adatokat a nyelviskolák számára a jelentkezés visszaigazolása céljából, valamint 

hozzájárulok(unk), hogy az általam(unk) képviselt tanulóról megadott személyes adatokat 

a Tempus Közalapítvány a fogadó nyelviskola számára továbbítsa a képzési szerződés 

megkötése, teljesítése és további kapcsolattartás és ügyintézés érdekében. 

12. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom(juk), hogy a pályázati rendszerben a nyelvi kurzus 

elvégzését követően az általam(unk) képviselt kedvezményezett tanuló szakmai beszámolót 

készít, valamint a nyelviskolától megkapott részvételi igazolást a Tempus 

Közalapítványnak átadom(juk), erről a pályázati rendszerben tájékoztatom(juk). 

13. Jelen nyilatkozat aláírásával az általam(unk) képviselt tanuló vállalja, hogy Magyarország 

és a fogadó nyelviskola országának jogszabályait, valamint a fogadó nyelviskola 

házirendjét a nyelvi program teljes ideje alatt egyaránt betartja. 

14. Tudomásul veszem(szük), hogy amennyiben a fenti kötelezettségeknek nem, vagy nem 

megfelelően, továbbá nem a támogatói okiratban meghatározott határidőben és módon 

teszek(szünk) eleget, ideértve azt az esetet is, hogy a kiutazási és a nyelvtanfolyam 

elvégzésére, valamint a szakmai beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettségeinek az 

általam(unk) képviselt tanuló nem tesz eleget, úgy a Támogató jogosult a támogatói okirat 

visszavonására és a támogatói okiratban meghatározott mértékű támogatás 

visszakövetelésére. 

15. Tudomásul veszem(szük), hogy amennyiben az általam(unk) képviselt tanuló neki fel nem 

róható okból nem teljesíti felsorolt kötelezettségeit, akkor akadályoztatásáról 

haladéktalanul tájékoztatnom(nunk) kell a Támogatót, a csoportos tanulmányutat szervező 

intézményt, továbbá a külföldi nyelviskolát. Ezen kötelezettségem(ünk) elmulasztása a 

teljes támogatási összeg visszafizetését vonhatja maga után még abban az esetben is, ha a 

nem teljesítés egyébként a tanulónak fel nem róható okból történt. 
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16. Tudomásul veszem(szük) továbbá, hogy a Támogató jogosult a támogatói okiratban 

foglaltak nem teljesítése esetén az ott meghatározott szankciókat velem(ünk) szemben 

alkalmazni. 

17. Tudomásul veszem(szük), hogy a Támogatót az általam(unk) képviselt tanuló, illetőleg más 

tanulók által valamint a külföldi nyelviskola által okozott károkért, vagy egyéb 

magatartásért további fizetési kötelezettség nem terheli, ideértve különösen az általam(unk) 

képviselt tanuló által esetlegesen a helyszínen a nyelviskolának vagy a szállást biztosító 

személynek/társaságnak okozott károkat illetve bármely, a tanuló által a tanulmányút ideje 

alatt igénybe vett egyéb szolgáltatások ellenértékét. 

18. Kijelentem(jük), hogy a fenti személyes adatokat önkéntesen adtam(tuk) meg, azok a 

valóságnak mindenben megfelelnek. Jelen nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi 

V. törvény 4:152. §  (5) bekezdése alapján mindkét szülő egyetértésével történő külföldi 

tartózkodásra jogosítja fel a tanulót. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentettem(jük), hogy a 

személyes adataim(ink) kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót megkaptam(tuk), és 

személyes adataim(ink) kezeléséhez hozzájárulok(unk). 

 

Jogvita esetére a Járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben alávetem magamat a Budai 

Központi Kerületi Bíróság hatáskörének és illetékességének. 

 

 

Kelt: ……………………………., 20. ………………… …… 

 

nyelvtanulási programban résztvevő tanuló aláírása: 

 

 

 

 

1. törvényes képviselő aláírása: 

 

2. törvényes képviselő aláírása: 

 

 

Jelen nyilatkozatot a jogosult tanuló és 

törvényes képviselője(i) előttem tették, a 

személyazonosságukról megbizonyosodtam 

(név, beosztás):1 

 

 

validáló aláírása: 

 

 

                                                           
1 A jelen nyilatkozat hiteles aláírását ellenőrző személy a pályázatot benyújtó intézménnyel jogviszonyban áll. Az 

aláírók személyazonosságát hivatalos dokumentumaik bemutatásával szükséges ellenőrizni. 


