
A BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK 

 

BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, érvényes lakcímet 

igazoló hatósági igazolványának, valamint TAJ kártyájának 

fénymásolata;  

- a szülő érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal gyermeküket is. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy - a korábbi évek tapasztalatai alapján – a 

jelentkezők nagy létszáma miatt, esetenként hosszabb várakozási 

idővel kell számolni a beiratkozásnál, ezért türelmüket és 

megértésüket kérjük.  

 

1.Beiratkozás a Nyárs utcai épületbe jelentkezők  

számára: 

ÁPRILIS 23-ÁN (hétfőn)   8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

 14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT 

ÁPRILIS 24-ÉN (kedden)  8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

A beiratkozás helye: Nyárs u-i épület (Nyárs u.2-4.) 

Azon szülők részére, akiknek a fenti időpontok valamilyen okból nem 

felelnek meg, lehetőségük van arra, hogy május 16-án (szerdán) 08.00-

12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) 

beiratkozzanak. 

 



 

2.Beiratkozás a Tigris és Mészáros épületekbe  

jelentkezők számára: 

ÁPRILIS 25-ÉN (szerdán)  8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

   14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT 

A beiratkozás helye: Tigris u-i épület (Tigris u 58-60.) 

Azon szülők részére, akiknek a fenti időpontok valamilyen okból nem 

felelnek meg, lehetőségük van arra, hogy május 16-án (szerdán) 08.00-

12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) 

beiratkozzanak. 

 

3.Beiratkozás a Toldy Ferenc utcai épületbe 

jelentkezők számára: 

MÁJUS 09-ÉN (szerdán)   8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

        14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT 

A beiratkozás helye: Toldy Ferenc utcai épület  

(Toldy Ferenc u. 66) 

Azon szülők részére, akiknek a fenti időpontok valamilyen okból nem 

felelnek meg, lehetőségük van arra, hogy május 16-án (szerdán) 08.00-

12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) 

beiratkozzanak. 

 

 



 

 

4.Beiratkozás a Lovas úti épületbe jelentkezők 

számára: 

MÁJUS 10-ÉN (csütörtökön) 8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

            14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT 

MÁJUS 11-ÉN (pénteken) 8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

A beiratkozás helye:Lovas úti épület (Lovas út 3.) 

Azon szülők részére, akiknek a fenti időpontok valamilyen okból nem 

felelnek meg, lehetőségük van arra, hogy május 16-án (szerdán) 08.00-

12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) 

beiratkozzanak. 

 

5.Beiratkozás a Dísz téri épületbe jelentkezők 

számára: 

MÁJUS 14-ÉN (hétfőn)     8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

         14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT 

A beiratkozás helye: a Dísz téri épület (Dísz tér 3.) 

Azon szülők részére, akiknek a fenti időpontok valamilyen okból nem 

felelnek meg, lehetőségük van arra, hogy május 16-án (szerdán) 08.00-

12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) 

beiratkozzanak. 



 

 

6.Beiratkozás az Iskola utcai épületbe jelentkezők  

számára: 

MÁJUS 15-ÉN (kedden)       8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

     14.00-17.00 ÓRA KÖZÖTT 

MÁJUS 16-ÁN (szerdán)   8.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT 

A beiratkozás helye: Iskola u-i épület (Iskola u.44.) 

 

Minden leendő óvodást és szüleiket is szeretettel várjuk! 

 

 

      KATINSZKI FERENCNÉ ILDIKÓ 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

 

Budapest, 2018. március 05.  


