
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023 nevelési évre az óvodai beiratkozás 

2022. április 25- 26- 27.-én lesz Dunaharaszti óvodáiban.  

Mindhárom napon reggel 8.00 és délután 18.00 óra között lesz lehetőség a jelentkezési 

lapok leadására, kitöltésére személyes megjelenéssel. 

A jelentkezés a körzeti felvételt kötelezően biztosító óvodában történik abban az esetben 

is, ha másik intézménybe kérik a felvételt a jelentkezési lapon! 

Az óvodák címe, elérhetőségei: 

 Hétszinvirág Óvoda: Dunaharaszti Knézich u.21 

 e-mail: h.hetszin@gmail.com 

Dunaharaszti Mese Óvoda és Napsugár tagóvoda: Dunaharaszti Temető utca 26.  

e-mail: mese2@dunaharaszti.hu 

Szivárvány Óvoda és Százszorszép tagóvoda: Dunaharaszti Egry József u.6.   

e-mail: szivarvanyovi2330@gmail.com 

A kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai az alábbi linken 

megtalálhatók: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 

év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.  

Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül 

betöltik a 3. életévüket, amennyiben az óvodákban az óvodakötelezett gyermekek felvételét 

követően van még szabad férőhely! 

Az óvodába a 2022/2023-as nevelési évben a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek 

beíratása kötelező!  

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el! A 

tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

Az óvodai nevelés alóli felmentés: 

Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, tárgy év 

április 15.-ig (2022. április 15-ig) nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatalhoz, továbbá a kérelem 

másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.  

Dunaharaszti lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében a kérelem 

címzettje: jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu 06-24/887-501 

Fenti határidő elmulasztása jogvesztő! 

Felmentést a Járási Hivatal a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 
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az augusztus 31. napjáig adhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Különös 

méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. Tartós gyógykezelés alatt álló 

gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás 

időtartama ötven nap. 

Óvodakötelezettséget külföldön teljesítő gyermek: 

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő 

köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni az 

Oktatási Hivatalt. További információk az alábbi linken érhetők el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese 

A beíratáshoz szükséges okmányok: 

• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

• a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya), 

• a gyermek TAJ kártyája, 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll. 

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 20-ig 

dönt az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, - a döntést 

megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti 

a szülőt. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül 

jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §). Az 

óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon 

belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat 

jegyzőjéhez küldi meg.  

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a 

bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül. 

Az óvodák tevékenységéről az intézmények honlapján is tájékozódhatnak, és a jelentkezési 

lapok is letölthetők, részletesebb információkat az intézmények elérhetőségein kaphatnak. 

Hétszinvirág Óvoda e-mail címe: h.hetszin@gmail.com 

Mese Óvoda e-mail címe: mese2@dunaharaszti.hu 

Szivárvány Óvoda e-mail címe: szivarvanyovi2330@gmail.com 
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JELENTKEZÉSI LAP 
Dunaharaszti Város önkormányzati fenntartású óvodába  

a 2022/2023. nevelési évre 
(Beadási határidő az első helyen megjelölt óvodába: 2022. április 25-27) 

 
A gyermek adatai: 

 
A gyermek neve:  

 
Születési helye, ideje:  

 
Anyja születési neve:  

 
TAJ száma:  

 
Lakóhelye:  

 
Lakóhely bej. ideje:  
Tartózkodási helye:   

 
Tart. hely bej.  ideje:  
Állampolgársága:  

 
Sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén 

Legutolsó sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság 
neve, a szakértői vélemény azonosító száma, kiállítás időpontja: 

 
 

A sajátos nevelési igényű gyermek ellátására kijelölt intézmény 
neve, címe: 

 
 

A sajátos nevelési igényű státusz felülvizsgálati időpontja a 
szakértői határozat alapján: 

 
 

A szakértői határozatban megjelölt fogyatékosság típusa, BNO 
kóddal együtt: 

 
 

Javasolt fejlesztés pontos megjelölése: 
 
 

 
A szülő(k)/törvényes képviselő(k) adatai: 

1. A szülő neve (anya):  
 

Lakóhelye:  
 

Lakóhely bejelentési ideje:  
Tartózkodási helye:  
Tart. hely bejelentési ideje:  
Telefonszám + e-mail cím:  

2. A szülő neve (apa):  
 



Lakóhelye:  
 

Lakóhely bejelentési ideje:  
Tartózkodási helye:  
Tart. hely bejelentési ideje:  
Telefonszám + e-mail cím:  

 

Jelenleg jár-e óvodába? (A megfelelő aláhúzásával jelölendő)    Igen/Nem 

Az óvoda neve:     _______________________________________________ 

Oktatási azonosító:………………………………………………………. 

Jelenleg jár-e bölcsődébe? (A megfelelő aláhúzásával jelölendő)    Igen/Nem 

A bölcsőde neve:     _______________________________________________ 

Gyermekem felvételét év, hónap, napjától kérem : 

elsősorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes _______________________ 

Óvodába  

                                                nem körzetes                                   Óvodába             ……………….. órától 

………..  ig                     

másodsorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes 

_____________________Óvodába  

                                                nem körzetes  __________________________Óvodába  ……………….. órától ………..  

ig                    harmadsorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes 

____________________Óvodába  

                                                nem körzetes  __________________________  Óvodába ……………….. órától 

………..  ig                                 

Ugyanaz az óvoda nem jelölhető többször. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési 

szándék sorrendjét is tükrözi. 

 

Az egy háztartásban élők száma (szülők, gyerekek, más, ugyanazon lakcímre bejelentett 

családtagok száma) :…………………………..  

 

A családban eltartott többi gyermek: 

1. Ne v: ………………………………………………………….    Szu lete si ido :……………………………. 

2. Ne v: ………………………………………………………….  Szu lete si ido : …………………………… 

3. Ne v: ………………………………………………………….  Szu lete si ido : …………………………… 

4. Ne v: ………………………………………………………….  Szu lete si ido : …………………………… 

 

Ételallergiás a gyermekem:  igen - nem 

Allergia típusa: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tartós betegség: ………………………………………...... ( szakorvosi igazolás másolatát kérjük csatolni !) 



Gyermekem német nemzetiségi nevelésben való részvételét igénylem:  igen – nem 

(ha igennel válaszol, kérjük csatolni a „ Kérelem német nemzetiségi óvodai nevelés 

megszervezéséhez” c. nyomtatványt )  

Gyermekem hitoktatáson való részvételét igénylem:  igen  - nem  

római katolikus  református   evangélikus                egyéb: 

 

A beíratáskor be kell mutatni a gyermek: 

- nevére kiállított személyi azonosítót, 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

- továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (Rendelet 20. § 

(3)), 

- nem magyar állampolgár gyermek esetében: 

o a Magyarországon történő jogszerű tartózkodás jogcímét igazoló okirat a szülőkre 
vonatkozóan is (pl. tanulmányok folytatása esetén tanulói vagy hallgatói jogviszonyt 
igazoló okirat, családtag családtagi jogállása igazolására születési anyakönyvi kivonat, 
házassági anyakönyvi kivonat), 

o a menedékjog hatálya alá tartozók esetén az elismerés iránti kérelem, 
o a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők, valamint a harmadik országbeli 

állampolgárok esetében 
o a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedélye és 
o keresőtevékenység folytatásáról igazolás (pl. munkavégzésre irányuló jogviszony 

keletkezését igazoló okirat, munkaszerződés, érvényes vállalkozói igazolvány, 
álláskereső személy esetén érvényes álláskeresési megállapodás), 

o az oktatásért felelős miniszter meghívólevele, 
o lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság 

javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott 

gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy 

a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)). 

 
Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS 

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ  
KISKORÚ SZEMÉLYT ILLETŐEN 

 

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 

2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá  az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev. tv.) és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendeletben (EMMI rendelet) foglaltakra figyelemmel 

 

1. Az adatkezelő 

Név: Dunaharaszti Mese Óvoda 



Székhelye:  2330. Dunaharaszti, Temető utca. 26. 
Telefonszám: 06/24 531-761, 06/70 491-2504 
E-mail: mese@dunaharaszti.hu    
Képviselő neve: Tóthné Szatmári Ágnes intézményvezető 
 
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Ganghamer Katalin 
Cím: 2330. Dunaharaszti, Temető u 26. 
Telefonszám: 0624-531-761 
E-mail: mese2@dunaharaszti.hu    
(a továbbiakban: Dunaharaszti Mese Óvoda intézmény, vagy Adatkezelő) 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT (gyermek és szülő) JOGAIRÓL: 
 
Adatkezelés célja: 16 év alatti Érintett és a fölötte szülői felügyeletet (törvényes képviseletet) gyakorló 
személy adatainak kezelése a Köznev. tv. és az EMMI rendelet előírásainak megfelelően jogszabályi 
kötelezettség teljesítése céljából. 
 
Az óvoda fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett, ill. az érintett személy feletti 
felügyeleti jogot gyakorlónak egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, továbbá jogszabályi kötelezettség. 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy (Ön, mint érintett személy feletti 
felügyeleti jogot gyakorlója), aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az intézmény a 
személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.  
 
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái, vagyis akik megismerhetik az adatokat: az intézményvezető, 
a felvételt bonyolító alkalmazott, egyéb polgári jogi jogviszony keretében intézményünkkel kapcsolatban 
állók, akiknek munkakör vagy a szerződés szerinti feladataik teljesítéséhez elengedhetetlen az adatok 
kezelése, továbbá az intézményünkkel kapcsolatban álló külső partnerek. 
 
Az adatkezelés helye: az intézmény székhelye, ill. külső megbízott/partner esetén az adott 
megbízott/partner székhelye, telephelye. 
 
Adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, ill. a gyermek 
óvodai nevelésének befejezését követő év végéig. 
 
Önnek, mint érintett személy felett felügyeleti jogkört gyakorlónak joga van kérelmezni az adatkezelőtől a 
gyermekére vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az 
adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem 
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a 
felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 

A fenti adatkezelések kapcsán intézményünk, mint Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az 
érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség (óvodai jogviszony létesítése) vagy az 
Adatkezelővel létrejövő –gyermekétkezés igénybevételére, sajátos nevelési igényű gyermek 
fejlesztésének ellátása érdekében kezel, az adott szolgáltatás nyújtása, fejlesztés igénybe vételének 
feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás 
nyújtása, fejlesztés igénybe vétele, óvodai nevelése megkezdése nem lehetséges. 

További információk az óvoda honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban, ill. az óvoda székhelyén 
elérhető adatkezelési szabályzatban olvashatóak.       
 
 
  
 

**** 



A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a fent nevezett gyermekre vonatkozó, 
általam megadott személyes adatok és a saját személyes adataim a valóságnak megfelelnek. 
 
A fent megadott gyermekem és a saját személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez 
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül kifejezett beleegyezésemet adom.  
 
Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, élhetek a 
természetes személyeket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat az általam megjelölt óvodák, illetve 
azok fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje, továbbítsa és kezelje. 
 
 
Kelt, Dunaharaszti, 2022. év április hó _____ nap 
 
 
 
       ____________________________ 
                  törvényes felügyeletet gyakorló aláírás 
 
        
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői 
felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – az intézménynek azonban 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.  
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
Név:…………………………………………………..  Név:…………………………………………………… 
Lakcím:……………………………………………..  Lakcím:……………………………………………… 
Sz.ig.sz.:…………………………………………….  Sz.ig.sz.:……………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérelem 

nemzetiségi óvodai nevelés megszervezéséhez 

 
Alulírott ............................................................. az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően  
 
a 2022/2023-es nevelési évtől kérem nemzetiségi óvodai nevelés megszervezését. 

 
A gyermek neve: 
 

A gyermek anyja neve: 
 
A gyermek születésének helye, ideje: 

 
A gyermek lakóhelye:  
 

A gyermek tartózkodási helye:  
 
A gyermek azonosítója: 

 
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése: 
beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / szlovák 

/ szlovén / ukrán 
A választott nevelési forma: 

Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés 
 

 

Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett nemzetiséghez tartozom. 
 
Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés jogszerű igénybevétele a kérelemben megjelölt 

pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló 
írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év május 
utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem a benyújtást követő nevelési év kezdetétől érvényesíthető. 

 
Dunaharaszti, ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap) 
 

 
 

 

 
 a szülő vagy gondviselő aláírása 

 
 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy nemzetiségi óvodai nevelés megszervezésére a Mese 

Óvodában, a Napsugár Óvodában és a Hétszínvirág Óvodában van lehetőség. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

II. Záradék 



 

 
A gyermek, tanuló számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés az alábbi 
intézményben kerül megszervezésre: 

 

Az intézmény hivatalos neve: 
 

OM azonosítója: 
 
Székhelyének címe: 

 
A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés tényleges helyének címe: 
 

 
 
 

Dunaharaszti, ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap) 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
intézményvezető aláírása 

 

 


