
Óvodai felvétel iránti kérelem1   sorszám:…………… 

2022/2023. tanév 
(Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni a gyermek és a szülő lakcímkártyája alapján!) 

Alulírott …………………………………………………………..…………………... kérem gyermekem óvodai elhelyezését. 

Gyermek neve: 

vezetéknév: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. keresztnév: …………………………………………….. 2. keresztnév: ……………….……………………………………………… 

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

Neme: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Állampolgársága: ..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodásra jogosító okirat másolatát mellékelni szükséges! 

Lakóhelye: település: …………………………..……………………………..…………….. irányítószám: …………………… 

…………………………………………………………………………..………..…………. utca ……………. sz ………. em ……. ajtó 

Tartózkodási helye: település: ……………………………..……………..……………….. irányítószám: ………………… 

………………………………………………………………………………….……….……. utca ……….……. sz ….…. em ………. ajtó 

TAJ száma: ………………………………….…………………… 
 

Édesanyja neve: ……………………….……………………………..………… leánykori neve: ………….……………………..…………….  

Lakóhelye: település: …………………………..……………………………..…………….. irányítószám: …………………… 

…………………………………………………………………………..………..…………. utca ……………. sz ………. em ……. ajtó 

Tartózkodási helye: település: ……………………………..………..……..……………….. irányítószám: ………………… 

………………………………………………………………………………….……….……. utca ……….……. sz ….…. em ………. ajtó 

Telefon (mobil): …………………………………………… e-mail cím2: ……………..….………………………….…..……………... 

Édesapja neve: …………………………….……………………..………………......................................................................... 

Lakóhelye: település: …………………………..……………………………….…………….. irányítószám: …………………… 

…………………………………………………………………………..………..…………. utca ………….…. sz ………. em ……. ajtó 

Tartózkodási helye: település: ……………………………..……………..……………….. irányítószám: ………………… 

………………………………………………………………………………….……….……. utca ……….……. sz ….…. em ………. ajtó 

Telefon (mobil): ……………………………………..… e-mail cím3: …………………………..…..….………………..…………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom: 

A gyermeket egyedülállóként nevelem: igen  nem 
A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők: igen  nem  

A szülői felügyeleti jogot nem gyakorló szülő neve: ………………................................................... 

Családi pótlékra jogosult szülő neve:…………………………………………………………..Tel.sz.:………………. 

                                                           
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). A gyermeknek és szülőjének az Óvoda 
által - a felvételi eljárás során - kötelezően kezelt és nyilvántartott személyes és különleges adatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 41. § (4) bekezdése, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 89. §-a tartalmazza. 
2 Megadása önkéntes, hozzájáruláson alapul. Amennyiben a szülő megadja, az adatot az Óvoda a GDPR 6. cikk a) pontja alapján hozzájárulás alapján, kapcsolattartási célból (így 
különösen a felvétellel kapcsolatos pozitív döntés közlése céljából) kezeli.  
3 Megadása önkéntes, hozzájáruláson alapul. Amennyiben a szülő megadja, az adatot az Óvoda a GDPR 6. cikk a) pontja alapján hozzájárulás alapján, kapcsolattartási célból (így 
különösen a felvétellel kapcsolatos pozitív döntés közlése céljából) kezeli. 



Annak a szülőnek vagy gondviselőnek az adatai, ahol a gyermeket hivatalosan elhelyezték: 

Neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lakóhelye/tartózkodási helye: …………………………………………………….…………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………….……………………………………………………………………………………. 

Családban élő kiskorúak száma és kora: ……………………………………………………………………………….. 

Ebből iskolás: ………………………..… Óvodás:……………………………………… Bölcsődés: ………………….... 

Egyéb (otthon van): ………………………………………………………………………………………………………………. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: igen  nem 
3 vagy több gyermeket nevelők kedvezményére jogosult:  igen  nem 
A gyermek sajátos nevelési igényű: igen  nem 
Amennyiben a válasz igen, a szakértői véleményt mellékelni kell! 

A gyermek hátrányos helyzetű igen  nem 
A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű: igen  nem 
Jelenleg jár-e bölcsődébe a gyermek? igen  nem 

Amennyiben igen, a bölcsőde neve és címe: ………………………………………………………………………….. 
Jelenleg jár-e óvodába? igen  nem 

Amennyiben igen, az óvoda neve és címe……………...………………………………………………………………. 
 
A gyermekem felvételét / átvételét (megfelelő aláhúzandó) a ………………………………………..………………… 

…….….…………………………………………..…………………………………………………………………..……… óvodába kérem.  

 
Az óvodaválasztás rövid indoklása:  

A gyermek felvételét az alábbi indokok miatt kérem (kérjük aláhúzni a megfelelőt!):  
      lakóhely közelsége           munkahely közelsége         testvére ide jár                     egyéb 

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

Megjegyzés (esetleges betegség megnevezése, allergia, stb.): ………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
A gyermekem felvételével kapcsolatos pozitív döntésről elektronikus úton kérek értesítést: 

igen / nem (megfelelő aláhúzandó) 

A szülő/gondviselő a jelen óvodai felvételi kérelem aláírásával kijelenti, hogy az Óvoda Adatkezelési 
Tájékoztatóját megismerte. A felvételi kérelem aláírása – a kötelező adatszolgáltatás kivételével – 
hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az Óvoda a gyermek és szüleinek adatait a felvételi eljárás törvényes 
lefolytatása érdekében kezelje. 

 
Budapest, __________________        
       ------------------------------------- 

           szülő/gondviselő aláírása 

 
Adatkezelő (Óvoda) az érintettnek a felvételi eljárás során összefüggésben birtokába jutott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. 
április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelettel (GDPR rendelet) összhangban kezeli.  
Az adatkezeléssel kapcsolatos további részleteket Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója tartalmaz. Ezen felül további felvilágosítással Adatkezelő adatvédelmi 
tisztviselője tud szolgálni. 
Az Adatkezelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott 
minden információ a rendelkezésére álljon. Az adatkezeléssel kapcsolatos előzetes tájékoztató elérhető az Óvoda Gazdasági Irodájában  papíralapon, illetve az 
Óvoda honlapján.  
Az Érintettek kérdéseikkel az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában megadott elérhetőségein fordulhatnak az adatkezelőhöz vagy az adatvédelmi 
tisztviselőhöz, továbbá ezen elérhetőségeken keresztül vehetik fel az adatkezelővel a kapcsolatot adatvédelmi jogaik gyakorlása érdekében. 
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy személyes adatait az általa bemutatott okmányok, igazolások, és egyéb okiratok alapján rögzíti. 


