
 

 
Hatósági Osztály 2. 

3525 Miskolc, Petőfi u. 23. Telefon: (06-46) 795 601 Fax: (06-46) 512 001 

Miskolci Járási Hivatal 
 

 

K É R E L E M 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan 

Alulírottak ………...............……...………….......................................…….(szülők/ törvényes képviselő) 

Szülő (anya) adatai: 

A szülő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye: 

 

A szülő levelezési címe:  

A szülő telefonszáma:  

A szülő e-mail címe:  

 
Szülő (apa) adatai: 

A szülő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye: 

 

A szülő levelezési címe:  

A szülő telefonszáma:  

A szülő e-mail címe:  

azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy gyermekem számára 
 
Gyermek adatai: 
 

Gyermek neve:  

Gyermek születési helye, ideje:  

Anya születési neve:  

A gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye: 
 

A kötelező felvételt biztosító óvoda neve:  



 2. oldal 

 

 

 

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

………..… év, …………. hó, …….. napig szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól. (Annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a 

gyermek a negyedik életévét betölti.) 

 
 

 
Kérelem indokolása: 
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...………………………………………...…                                   ...………………………………………...… 

    szülő/ törvényes képviselő aláírása                                       szülő/ törvényes képviselő aláírása 

 

 

* 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 május 
25. 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, 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 rendelhető ki, és a függő hatályú 
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.  


