
T Á J É K O Z T A T Ó 
A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSHEZ 

 

 

 
Azok a szülők, törvényes képviselők, akik a 2022/2023-as óvodai nevelési évre szeretnének 

felmentést kérni gyermeküknek, kérelmüket 2022. ÁPRILIS 15. napjáig 

nyújthatják be a PMKH Nagykátai Járási Hivatalához: 

 

 postai úton (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.),  vagy 
 

 elektronikus úton a szülő saját ügyfélkapujával belépve az alábbi 
elérhetőségen: https://epapir.gov.hu, (a felületre belépve: Kormányhivatali ügyek 
TÉMACSOPORT, Általános Hatósági Feladatok ÜGYTÍPUS, Nagykátai Járási Hivatal 
CÍMZETT kiválasztásával), vagy 

 

 személyesen ügyfélfogadási időben (Hétfő, Szerda: 8-16:00, Kedd, Péntek: 8-12:00, 
Csütörtök: 8-14:00). 

 
Az ügyintézés meggyorsítása érdekében, amennyiben a szülő be tudja szerezni, kérjük a 
kérelemhez csatolni a védőnő vagy óvodavezető nyilatkozatát. 
 
Kérjük továbbá, hogy amennyiben CSAK AZ EGYIK SZÜLŐ gyakorolja a szülői               
felügyeleti jogot (pl. a gyermek anyakönyvi kivonatában egy szülő szerepel, vagy bírósági 
ítélettel, gyámhatósági döntéssel rendelkezik arról, hogy a szülői felügyeleti jogot egyedül 
gyakorolja), akkor a mellékelt NYILATKOZATOT a szülő töltse ki és csatolja kérelméhez. 
 

Kérjük, a határidő betartását, mivel április 15. után kizárólag abban az esetben van 
lehetőség benyújtani a felmentési kérelmet az Nkt. jogszabályban foglaltak 
szerint, amennyiben a gyermek tartós gyógykezelés alatt áll, és a szülő csatolja az 
erre vonatkozó szakorvosi igazolást. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://epapir.gov.hu/


KÉRELEM 

A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSHEZ 

 

Alulírott:…………………………………………………….és…………………………………….………(szülő/ 

törvényes képviselő neve) 

Mindkét szülőnek együttesen kell kérnie a felmentést! 

 

Szülő/törvényes képviselő neve   

Szülő/törvényes képviselő 
lakóhelye 

  

Szülő/törvényes képviselő 
tartózkodási helye 

  

Szülő/törvényes képviselő 
telefonszáma 

  

Szülő/törvényes képviselő e-
mail címe (nem kötelező) 

  

 
kérem a járási hivatalt, hogy gyermekem számára szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól.  

A kérelmet: 

□ 202…. (tárgyév) április 15-ig nyújtom be, és annak az évnek az augusztus 31. 

       napjáig kérem a felmentést, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti 

□ 202…. (tárgyév) április 15-ig nyújtom be, és annak az évnek az augusztus 31. 

       napjáig kérem a felmentést újabb kérelem alapján, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti 

□ 202…. (tárgyév) április 15. után is benyújthatom, mert a gyermek tartós gyógykezelés alatt 

       áll, és mellékelem az erről szóló szakorvosi igazolást. 

 

Gyermekem adatai: 

Gyermek neve   

Gyermek születési helye, ideje   

Anyja születési neve   

Gyermek lakóhelye 
(Lakcímkártya alapján) 

  

Gyermek tartózkodási helye 
(Lakcímkártya alapján) 

  

 
 
 
 
 
 
 



Kérelem indokolása kötelező:  
(gyermek sajátos helyzete/családi körülményei, amelyre tekintettel a felmentést kérik) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A védőnő/óvodavezető nyilatkozatát csatoltam a kérelemhez*. (Megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Kelt: ……………………….., …….év …………..hó …….nap 
 

…………………………………………….. ……………………………………………… 
törvényes képviselő aláírása törvényes képviselő aláírása 

 
 
*A kérelem benyújtásával egyidejűleg - az ügyintézés meggyorsítása érdekében - a szülő(k) is beszerezhetik és 
mellékletként csatolhatják a védőnő/óvodavezető nyilatkozatát. 
 
 

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. 

 

Az Nkt. alapján, 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.” 

  

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.” 



VÉDŐNŐI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott ………………….... védőnő  (……………..….körzet) …………..……………. gyermek kötelező 
óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi 
nyilatkozatot teszem: 
 
 
A szülői kérelemmel:        (A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
 
        EGYETÉRTEK                                                         NEM ÉRTEK EGYET 
 
Védőnői javaslat indokolással: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
        
 
Kelt: ……………………………….., ……….. év …………………… hónap ………. nap 
 
 
                                                                                                      …………………………….. 
               védőnő aláírása 
 

 
ÓVODAVEZETŐI NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott ………………….... óvodavezető, mint ………………………. vezetője ……………………….. 
gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem 
tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 
A szülői kérelemmel:        (A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
 
        EGYETÉRTEK                                                         NEM ÉRTEK EGYET 
 
Óvodavezetői javaslat indokolással: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kelt: ……………………………….., ……….. év …………………… hónap ………. nap 
 
        …………………………….. 

                       óvodavezető aláírása 



NYILATKOZAT 

 
SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁRÓL 

 
 
 
 
 

Alulírott, ………………………………………………….. (törvényes képviselő neve), 

szül.helye:…………………………………………………ideje:……………..,anyja 

neve: …………………………………………………büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy …………………………………………..…. (gyermek neve), 

szül.helye:…………………………………………….…………………..ideje:……………., 

anyja neve: ………………………………………………………. törvényes képviseletét 

az alábbiak szerint látom el: 

 

 

A szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolom. 

 

 
 

Kelt: …….……….……..     ……...….év…….……..hónap…….nap.  
 
 
 
 
                                                       …………………………………………….. 
                                                                törvényes képviselő aláírása 

 
 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1. név:       2.  név: 

lakcím:                     lakcím:   

aláírás:            aláírás: 


