
 

 

FELMENTÉS IRÁNTI KÉRELEM AZ ÓVODAI FOGLALKOZÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓL 

 

1. Szülők (törvényes képviselők) adatai 

 Szülő  

(törvényes képviselő, anya) 

Szülő  

(törvényes képviselő, apa) 

Neve 
  

Születési helye, ideje 
  

Anyja neve 
  

Lakóhelye 
  

Tartózkodási hely 
  

E-mail cím 
  

Telefonszám 
  

2. Szülői felügyeleti jogot kizárólagosan gyakorló szülő:         igen □        nem   □        

(Amennyiben kizárólagos szülői felügyeleti joggal rendelkezik és az „igen” választ jelölte, a kérelemhez 

csatolni kell a kizárólagos felügyeleti jogot igazoló dokumentumot, pl. bíróság ítéletét. ) 

3. Gyermek adatai 

 
Gyermek 

Neve 

 

Születési helye, ideje 

 

Anyja neve 

 

Lakóhelye 

 

Tartózkodási hely 

 

 

4. Kérelem  
 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  8.§ (2) bekezdése 

kimondja:  „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő (09.01.) napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 

különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 

felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 

családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  



Oldal: 2 / 2 

 
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, 

vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is 

benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.” 

 
A fenti jogszabály alapján azzal a kéréssel fordulok Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi 

Hivatalához, hogy a fent nevezett gyermekemet a …..…./….... nevelési évben az óvodai foglalkozáson 

való részvétel alól  mentse fel. 

Indokolás: ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

A hatósággal a kapcsolatot elektronikusan (ügyfélkapun, cégkapun) / postai úton kívánom tartani 

(aláhúzással jelölje). Levelezési címem (amennyiben eltér a 

lakcímtől):…………………………………………... 

Budapest, 2022. …………………………….. 

 

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

 Szülő (törvényes képviselő) aláírása  Szülő (törvényes képviselő) aláírása 

 

5. Illetékes védőnő javaslata a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétel alóli felmentésével 

kapcsolatban: 

 

A gyermek felmentését:                          javaslom     □                                     nem javaslom  □        

Indokolás:  ............................................................................................................................................  

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

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

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

Budapest, 2022. …………………………….. 

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

 védőnő aláírása 


