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B E L É P É S I  N Y I L A T K O Z A T  

a NENESZ tagja részére 

 

Kijelentem, hogy a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége  

a Magyar Gyermekekért Egyesület (továbbiakban NENESZ) célkitűzéseit* megismertem 

és azt magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

 

I. A NENESZ rendes / pártoló tagja kívánok lenni. 

Név:   …………………………………………… 

Lakcím:  …………………………………………… 

Mobil: …………………………  E-mail:  …………………….……… 

Munkahely neve1:   ………………………………………………..………. 

és címe:  ……………………………………………..…………. 

Foglalkozása:   ……………………………………………………. 

 

II. A NENESZ tagja kívánok lenni jogi személyként 2. 

Intézmény / cég neve:  ………………………………………………..………. 

Cím:  ………………………………………………..………. 

Adószám:  ………………………………………………… 

Mobil: …………………………  E-mail:  …………………….……… 

Képviselő neve, beosztása:  ………………………………………………………… 

Intézmény/cég típusa, profilja:  …………………………………………… 

 

Az egyesülethez kapcsolódó értesítéseket, híreket az alábbi címre kérem3: 

e-mail    lakcím    munkahelyi cím 

 
1 Az adat megadása nem kötelező! 
2 I. vagy II. pont kitöltése! 
3 A megfelelőt, aláhúzással jelölje! 
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III. Önkéntes munkát vállalok a következő területeken: 

…………………………………………………………………………………………. 

Idegen nyelv ismerete 

Alapfok: ……………..…… Középfok: ………………… Felsőfok: ………………… 

Szakirodalmat olvas: ………………………..…………. 

Tolmácsolni tud:  ………………………..…………. 

 

IV. A tagfelvételemmel kapcsolatban elfogadom, hogy 

- az Elnökség a tagok felvételéről elnökségi ülésén dönt; 

- a NENESZ tagdíja a 2020. évre 2.000 Ft/év. 

 

Kijelentem, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 15. § (8) bekezdése alapján velem szemben kizáró ok nem áll fenn. 

Nyilatkozom továbbá, hogy 

1. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározottak alapján 

nem vagyok büntetni rendelt; 

2. a gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt ellenem eljárás nem 

folyik; 

3. jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselekmény miatt soha el nem ítéltek; 

4. szülői felügyeleti jogomat a bíróság jogerős ítéletével soha meg nem szüntette; 

5. szülői felügyeleti jogom a gyermekem átmeneti nevelésbe vétele miatt nem szünetel. 

 

Ezúton aláírásommal is kifejezem belépési szándékomat. 

 

Dátum: …………………………. 

 

_________________________ 

aláírás 
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*A NENESZ alapszabályban megfogalmazott céljai:  

A NENESZ Magyarország Alaptörvényével és a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban 

1989. november 20-án kelt Egyezménnyel összhangban támogatja a Magyarországon és 

a határon túl élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek esélyegyenlőségének 

megteremtését. 

A NENESZ céljai között szerepel: 

• a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek támogatása és 

segítése, ezen belül tanulmányainak, szabadidős programjainak támogatása, 

tehetséggondozása. 

• az óvodai nevelés színvonalas, korszerű, minőségi megvalósítása, a gyermekek 

komplex személyiségfejlesztéséhez hozzájáruló tevékenységek, programok, 

lehetőségek támogatása; az óvodai szakmai munka színvonalának, a dolgozók 

munkakörülményeinek javításához szükséges lehetőségek támogatása. A szülők 

munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző, játszóház létrehozása és 

működtetése, pótmama-szolgáltatás a nyári gyermekfelügyelet, táborok szervezése. 

• a sajátos nevelési igényű /más fogyatékos/ óvodások, iskolások tanulási nehézséggel, 

beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs foglalkozások 

támogatása. 

• a gyermekek és fiatal felnőttek önálló életvezetésének kialakítása érdekében 

pályaorientációs ismeretekkel a munka világának megismertetése, lehetőség szerint 

megfelelő szakképzettség megszerzésének támogatása.  

• a hátrányos helyzetű fogyatékkal élő gyermekek és szüleik segítése fejlesztés és 

szaktanácsadás keretében. 


