
Összefoglaló az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról 

 

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő 

részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat 

által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség 

alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha 

gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy 

órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha 

gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 

óvodavezetőt. 

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 

igazoló hatósági igazolványokat, TAJ kártyát, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló 

hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 

Tehát be kell mutatni a gyermek személyazonosító igazolványát!  

Kell a gyermeknek személyi igazolvány? Az óvodai beiratkozástól függetlenül kell. 

 

Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes 

útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel. 

A kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban 

tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik. 

 

Be kell mutatni a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát! 

Mit hívunk lakcímnek? Ahol a gyermek lakik. Elsődlegesen a gyermek tartózkodási helye! 

Ugyanis a tartózkodási hely annak a lakásnak a címe, ahol a gyermek— lakóhelye végleges 

elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A tartózkodási 

helyet 5 évente be kell jelenteni. Bejelentés elmaradása nélkül a tartózkodási hely megszűnik! 



Az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a 

tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

Az értesítést pedig 

ha nincs érvényes tartózkodási hely, akkor a lakóhelyre; 

ha van érvényes tartózkodási hely, akkor pedig oda fogja küldeni! 

Óvodánk felvételi körzete Etyek nagyközség közigazgatási területe. Amennyiben a gyermek 

tartózkodási helye nem Etyek, úgy a felvételi kötelezettség oda fog szólni, ahová a tartózkodási 

helye szól! 

Amennyiben a gyermek Etyek nagyközség közigazgatási területén él, de nincs sem lakóhelye, 

sem tartózkodási helye, úgy életvitelszerű ottlakásról beszélünk. Ezt azonban igazolni kell! 

Az igazolás módja: bemutatni a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás 

igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 

Etyekre való költözés esetén (lakcím hiányában) - egyéni kérelem alapján - a védőnői igazolást 

(életvitelszerű ottlakás) 3 hónapig tudjuk figyelembe venni, utána szükséges a hatóság által 

kiállított lakcímkártyát bemutatni. 

 

A nem magyar állampolgár kiskorú gyermek akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá 

akkor tanköteles Magyarországon, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogát Magyarországon gyakorolja. 

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 

Az uniós állampolgár gyermek óvodai felvételénél vizsgálni kell 

az útlevelet / személyazonosító okmányt; 

a regisztrációs igazolást; illetve 

az állandó tartózkodási kártyát 

külön a gyermek, külön a szülő(k) vonatkozásában. 

Minden esetben külön vizsgálni kell a dokumentumok érvényességét is! 

 

Szükséges, hogy a fenti feltételekkel rendelkező gyermeknek önálló regisztrációs igazolása 

legyen, amit az óvodai felvételnél be kell mutatni. 

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel 

összhangban – az óvodavezető dönt. 

 

Egyedüli törvényes képviselői nyilatkozat esetén (másik szülő által alá nem írt jelentkezési lap 

esetén) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján a 

nevelési, oktatási intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell 

fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre 

jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 

 

 


