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FELMENTÉSI KÉRELEM 

A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓL 

 

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

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

 

azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy gyermekem számára …………………………………..-ig 

szíveskedjenek felmentést adni a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 

 

Szülő/törvényes képviselő adatai: 

 

Neve:  

Születési helye és ideje:  

Lakóhelye*:  

Tartózkodási helye*:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 

Szülő/törvényes képviselő adatai: 

 

Neve:  

Születési helye és ideje:  

Lakóhelye*:  

Tartózkodási helye*:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 

Gyermek adatai: 

 

Gyermek neve:  

Gyermek születési helye és ideje:  

Anya születési neve:  

A gyermek lakóhelye*:  

A gyermek tartózkodási helye*:  

A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint kötelező felvételt biztosító óvoda neve: 
 

 

 

 
* Lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján 
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Kérelem indokolása: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

(Kérem, szíveskedjen/szíveskedjenek a kérelem indokául a gyermek családi körülményeiben rejlő okra, a 

gyermek sajátos helyzetére hivatkozni, konkrét tények, körülmények megjelölésével.) 

 

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. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Jelen kérelemhez mellékelem/mellékeljük gyermekem/gyermekünk lakóhelye (tartózkodási helye) szerint 

kötelező felvételt biztosító óvoda óvodavezetőjének és gyermekem/gyermekünk lakóhelye (tartózkodási 

helye) szerint illetékes védőnőjének egyetértő nyilatkozatát. 

 

 

 

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

 

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

szülő/törvényes képviselő aláírása           szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

 

Kérelmet mindkét szülőnek alá kell írnia (amennyiben csak az egyik szülő jogosult az aláírásra, szükséges 

az ezt a tényt igazoló dokumentum csatolása) 



3 
 

VÉDŐNŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott ……………………………………….. védőnő ( ……………… körzet) ………………………….... 

……………………………. gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentésre 

vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A szülői kérelemben megfogalmazottakat: 

 

TÁMOGATOM         NEM TÁMOGATOM 

 

Védőnői javaslat indokolással: 

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

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

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

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

 

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

 

         ……………………………………….. 

           védőnő aláírása 
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ÓVODAVEZETŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott ……………………………………….. óvodavezető, mint ……………………………………….... 

……………………………. vezetője ……………………………………………… gyermek kötelező óvodai 

nevelésben való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 

A szülői kérelemben megfogalmazottakat: 

 

TÁMOGATOM         NEM TÁMOGATOM 

 

Óvodavezetői javaslat indokolással: 

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

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

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

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

 

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

 

        ……..……………………………...………….. 

          óvodavezető aláírása 

                  (óvoda pecsétje) 

 

 

 

 

 

 


