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Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 

KÉRELEM 

Kérelmező neve: ………………………………….………….Születési neve: ………………………….……………… 

Családi állapota: ……………………………………..Anyja neve: ……………….……………………………………. 

Születési hely, idő: ……………………………….……………… ………...év …………………………. hó………..nap 

TAJ szám: -- 

Telefon (a könnyebb kapcsolattartás érdekében): ………………………....... e-mail: ……………………………………. 

Bejelentett állandó lakóhely:  irányítószám  ....................................................................... ……. település  

 ..........................................................  utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt  ................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

Bejelentett tartózkodási hely:  irányítószám  ...................................................................... . település  

 ..........................................................  utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt  ................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

Életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő részt kérem aláhúzni.) 

Kapcsolattartás módja: írásban (email cím:……………………………. ) vagy szóban:    telefon:…………………….. 

A felmentésben érintett gyermek neve: …………………………………………Anyja neve: ……………………………… 

Születési hely, idő: …………………………………………………..………év …………..…………….hó……..……nap 

TAJ szám: --oktatási azonosítója……………..……………………………. 

Felhívjuk figyelmét, hogy kérelmen szereplő adatokat a népesség-nyilvántartó adatai alapján köteles kitölteni! 

A felmentés okának szöveges indokolása: 

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

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

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

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

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

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

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében: „A gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az 

évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai 



nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 

indokolja. 
 

A kérelmet a mellékletekkel együtt a Budapest XIII. Kerületi Egyesített Óvoda székhelyén kell benyújtani 

(1134 Bp. Angyalföldi út 1.). 

 

A benyújtott kérelmet az óvodaigazgató véleményével együtt az Egyesített Óvoda igazgatója továbbítja 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat jegyzője felé. 
 

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. 

Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy 

azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. 

Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait 

is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik. 

 

 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak 

megfelelnek, kérelmemet a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be. 

 

 

 

Budapest, 20 .......... .év. ................ hó  .................. nap 

 

 

  ....................................................... ……..  

 kérelmező 

 

 

 

Melléklet: az indokolásban leírtak igazolásáról szóló dokumentum (szakértői vélemény, orvosi javaslat) 

                Egyesített Óvoda és a védőnői javaslat 



KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS LAKÁSBA BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ KÖZELI 

SZEMÉLYEK 

 

Név Születési hely, idő Anyja neve Rokoni kapcsolat Jövedelem 

(kiskorú esetén 

bölcsőde, óvoda, 

iskola megnevezése) 

TAJ szám 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS LAKÁSBAN ÉLŐ EGYÉB BE NEM JELENTETT SZEMÉLYEK  

 

Név Születési hely, idő Anyja neve Tartózkodási jogcím Jövedelem TAJ szám 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 



 

 

 

JAVASLAT 

A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSRE 

 

A felmentésben érintett gyermek neve: ……………………………………Anyja neve: …………………………… 

Születési hely, idő:…………………………………………. …………év …………………….hó……..……nap 

TAJ szám: --oktatási azonosítója……………………………………. 

Bejelentett lakóhely:  irányítószám  ................................................................................... . település  

 ..........................................................  utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt  ................  házszám  ......... ép./lph.  .....  em., .....  ajtó 

A gyermek óvodai nevelésében való részvétel alóli felmentését - a szülő kérelmére – megvizsgáltam. A 

felmentéssel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése alapján  

egyetértek                                   nem értek egyet 

A felmentést a gyermek 

családi körülménye:……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

képességeinek kibontakoztatása:………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

sajátos helyzete:……………………………...................................………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 indokolja. 
 

Budapest, 20 .......... .év. ................ hó  .................. nap 

  

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

 körzeti védőnő 

 


