
 
 

Hatósági Osztály 
2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Telefon: (23) 427-440; KRID: 516465958 
E-mail: budakeszi.jarasihivatal@pest.gov.hu 
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PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATALA 

 
FELMENTÉSI KÉRELEM 

KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓL 
 

 

Alulírott….……………………………………………………………..…(szülő/törvényes képviselő neve) 

 
Szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatai: 
 
1. 

Szülő/törvényes képviselő neve:  

Személyi igazolvány száma:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Telefonos elérhetősége:  

E-mail címe:  

 
2. 

Szülő/törvényes képviselő neve:  

Személyi igazolvány száma:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Telefonos elérhetősége:  

E-mail címe:  

 
azzal a kérelemmel fordulok a Pest megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Hatósági 
Osztályához, hogy kiskorú gyermekem számára 
 
Gyermek adatai: 

Gyermek neve:  

Oktatási azonosító szám (ha van):  

Gyermek születési helye, ideje:  

Anyja születési neve:  

A gyermek lakóhelye:  

A gyermek tartózkodási helye:  

A gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint 
kötelező felvételt biztosító óvoda 
neve, címe, OM azonosítója: 
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a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ának (2) bekezdése* alapján 
a…………../…………..nevelési évben szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól. 
 
Gyermekem tartós gyógykezelés alatt áll:    igen   nem 
(Ha igen választ jelölte meg, kérem, csatolja a tartós gyógykezelésről szóló dokumentumot) 
 
 
**Kérelmem rövid indoklása: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
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. 
 
Hozzájárulásomat adom saját személyes, valamint gyermekem személyes adatainak a felmentést 
engedélyező szerv eljárása során történő kezeléséhez. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Kelt:…………………….….., ………..év …………….hó …………nap 
 
 
 
…………………………….………………                 ……………….….………………………… 
   szülő/törvényes képviselő aláírása          szülő/törvényes képviselő aláírása 
 
 
* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 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 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. 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 nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VII.28.) Korm. rendelet 38/B § szerint „Az 
Nkt 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerint felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei 
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.” 
 
**Kérem, szíveskedjen a kérelem indokául a gyermek családi körülményeiben rejlő okra, a gyermek sajátos 
helyzetére, avagy a gyermek képességeinek kibontakoztatására hivatkozni, konkrét tények, körülmények 
megjelölésével, dokumentumokkal alátámasztva.  
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A kérelmet kizárólag a gyermek törvényes képviselője, a szülő vagy a gyám nyújthatja be. 
Amennyiben a kérelmet csak az egyik szülő írja alá, közös szülői felügyelet esetén nyilatkoznia kell 
arról, hogy a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el, vagy a szülői felügyeleti jogot egyedül 
gyakorolja. 
 
 
 
 
 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 1. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti kérelem benyújtására jogosult vagyok, 
mivel a felügyeleti jogot gyakorló másik szülő kifejezett hozzájárulásával járok el.  
 
 
 
Kelt:……………..….….., ………..év …………….hó …………nap 
 
 
 

……………………………….……………… 
       szülő/törvényes képviselő aláírása 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 2. 
 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy egyedül vagyok jogosult a kérelem 
benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. 
 
 
Kelt:………………..….., ………..év …………….hó …………nap 
 
 
 
 
 
 

………………………………….……………… 
         szülő/törvényes képviselő aláírása 
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ÓVÓDAVEZETŐ NYILATKOZATA 
 
 

Alulírott  ………………………………………………………………………………  óvodavezető, mint 
……………….......…………………………….………………………nevű köznevelési intézmény vezetője 
..………………………………… ……………………………nevű gyermek kötelező óvodai nevelésben 
való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 
 
Óvodavezetői javaslat indoklással: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

 
 
Kelt: …………………….., …………..év…………………….hó …………..nap 
 
 
 
                                                                                     ……………………………………………. 
                                                                                                       óvodavezető aláírása 

 

 
 
 

VÉDŐNŐ NYILATKOZATA 
 
 

Alulírott  ………………………………………………………………………………   védőnő 
(…………………….…………………körzet)…………………….……………………………………………… 
nevű gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem 
tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 
Védőnői javaslat indoklással: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Kelt: …………………….., …………..év…………………….hó …………..nap 
 
 
 
                                                                                                 …………………………………….…..
 védőnő aláírása 
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Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében kitöltendő!  
 
 

ÁLTALÁNOS JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZAKORVOS 
NYILATKOZATA 

 
 
Alulírott …………………………………………………………………….. szakorvos 
………………………………………………………….. nevű gyermek kötelező óvodai nevelésben való 
részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 
 
Szakorvosi javaslat indokolással:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Kelt:................................., …....... év ……..............…… hó ……….nap  
 
 

                                                                           ………………………………………… 
            szakorvos aláírása 

 
Vagy 

 
 
 

ÁLTALÁNOS FEKVŐBETEG-SZAKELLÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZAKORVOS 
NYILATKOZATA 

 
 
Alulírott ……………..…………………………………………………….. szakorvos 
……………………….…………………………………. gyermek kötelező óvodai nevelésben való 
részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 
 
Szakorvosi javaslat indokolással:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Kelt:..........................., …....... év ……..............…… hó ……….nap  
 
 

      ………………………………………… 
                                                                 szakorvos aláírása 


