
TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI NEVELÉSRŐL 
 

Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 
 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdésének rendelkezései 
szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a 
kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik szeptember 1. előtt születtek és még nem járnak 
óvodába.  
 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az a szülő, akinek a gyermeke augusztus 31-e után tölti be a harmadik 
életévét, mérlegelhet annak tekintetében, hogy beíratja-e a gyermekét a már folyó nevelési évben az 
óvodába.  
 
Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén –, akik a 
jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.  
 
Keszthely Város Önkormányzata által fenntartott Keszthelyi Életfa Óvoda és Tagóvodái az integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai elhelyezését, nevelését is biztosítják. 
 
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a szülő - a 
bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett 
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség 
alól felmentését kérni.  
 
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a szülő tárgyév április 15. napjáig nyújthat be felmentési 
kérelmet a lakóhely alapján területileg illetékes járási hivatala felé, aki a gyermeket a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét (újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét) betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, sajátos helyzete indokolja.  
 
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályát 
(1363 Budapest, Pf. 19.) a www.oktatas.hu oldalon található nyomtatvány kitöltésével és postai úton 
történő beküldésével: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese 
 
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben a szülő ennek várható időpontjáról köteles 
értesíteni a Hivatalt, illetve előzetesen az óvodavezetőt. 
 
Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető dönt.  
 
Az óvodai beíratással egyidejűleg nem jön létre óvodai jogviszony, az csak a jogszabályban 
meghatározottak alapján, az óvodavezető legkésőbb beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. 
napig a törvényes képviselő által megadott címre megküldött óvodai felvételi kérelemnek helyt adó 
írásbeli döntésével történik meg. 
 
 
 

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


 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. 
 
Az óvodavezető felvételi kérelem elutasítására vonatkozó határozatával szemben a szülő a gyermek 
érdekében az Nkt. 37. §-a alapján – a jegyzőhöz benyújtott kérelemmel (Jogorvoslati kérelem) - jogorvoslati 
lehetőséggel élhet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.  

 
Jogkövetkezmények az óvodakötelezettség nem teljesítése, mulasztás esetén 

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

időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján szabálysértést követ el. A 
szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig 
terjedhet. 
 
A rendelet 51. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad a mulasztását 

igazolni kell. Ez minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem mentettek fel az 

óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az óvodában. 
 
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a szülő írásbeli kérelmére a gyermek a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a 
távolmaradásra, 

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási 

kötelezettségének eleget tenni. 
 

A rendelet 51. § (4) bekezdése értelmében, ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési 

napnál többet mulaszt az óvodavezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi 
szakszolgálatot, majd közösen intézkedési tervet készítenek a kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. 
Tizenegy nevelési nap igazolatlan mulasztása esetén az óvodavezető tájékoztatja az általános 
szabálysértési hatóságot. 
 
Az óvodák elérhetőségei és a formanyomtatványok elérhetők Keszthely Város Önkormányzata 
honlapján: https://www.keszthely.hu/intezmenyek/oktatasi-intezmenyek/ovodak/ 
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