
Felmentés iránti kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól – 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetén 

 

Tisztelt Hatósági Osztály! 

 

Alulírott, 

Törvényes képviselő neve:  ..................................................................................................................  

Születési helye, ideje:  ..........................................................................................................................  

Anyja neve: ...........................................................................................................................................  

Lakóhelye:  ...........................................................................................................................................  

Tartózkodási helye:  .............................................................................................................................  

telefonos elérhetőség: ..........................................................................................................................  

E-mail cím:  ...........................................................................................................................................  

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem:                            □ igen                         □  nem           

Hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot:          

□ igen                □  nem   (Csak abban az esetben töltendő, ha az előző pontra igen-nel válaszolt!) 

 

Szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő:  igen  nem 

(Ha az igen választ jelölte, kérem, csatolja a gyermekelhelyezésről szóló dokumentumokat) 

Törvényes képviselő neve:  ..................................................................................................................  

Születési helye, ideje: ...........................................................................................................................  

Anyja neve: ...........................................................................................................................................  

Lakóhelye:  ...........................................................................................................................................  

Tartózkodási helye:  .............................................................................................................................  

telefonos elérhetőség: ..........................................................................................................................  

E-mail cím: ............................................................................................................................................  

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem:                            □ igen                         □  nem           

Hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus úton tartson velem kapcsolatot:          

□ igen                □  nem   (Csak abban az esetben töltendő, ha az előző pontra igen-nel válaszolt!) 

 

azzal a (kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ!) 

□ kérelemmel 

□ újabb kérelemmel 

fordulok Önökhöz, hogy a gyermekem számára 



Gyermek neve: .....................................................................................................................................  

Születési helye, ideje: ...........................................................................................................................  

Anyja neve: ...........................................................................................................................................  

Lakóhelye:  ...........................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................  

 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján a 

….………./…..……... nevelési évre szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai nevelésben való 

részvétel alól. 

 

Kötelező felvételt biztosító óvoda neve és címe: …………………………………………………………… 

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

 

Gyermekem tartós gyógykezelés alatt áll:  igen nem 

(Ha az igen választ jelölte, kérem, csatolja a tartós gyógykezelésről szóló dokumentumot) 

 

Kérelem indokolása:
*
 

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

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

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

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

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

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

Kelt: …………………….. 

 

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

 törvényes képviselő aláírása  törvényes képviselő aláírása 

 

 

*Kérem, szíveskedjen a kérelem indokául a gyermek családi körülményeiben rejlő okra, konkrét 

tények, körülmények megjelölésével hivatkozni, dokumentumokkal alátámasztva. 

 

 



 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

(Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti 

általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. 

 

 

 

Szakorvos szakértői nyilatkozata a gyermek óvodai nevelés alóli felmentésével kapcsolatban:** 

 

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

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

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

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

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

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

 

Kelt: …………………….. 

 

 

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

 szakorvos 

 

 

** A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4. § 18. pont: „tartós gyógykezelés 

alatt álló gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, akinek egészségügyi ellátása az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-

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

szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben a harminchat nevelési napot, tanítási 

napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben a 8. § (2) bekezdése szerinti formában 

nem tud részt venni, illetve tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni” 

  



 

Tájékoztató 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján „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 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.” 

 

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

benyújtható. 

 

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. 

 

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. 

§ szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a 

fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.” 


