
AZ ÓVODÁT ÉRINTŐ 
JOGSZABÁLYVÁTOZÁSOKBÓL 

ADÓDÓ FELADATOK, A 
VÉGREHAJTÁSI RENDELET 

TÜKRÉBEN. 

Farkasné Egyed Zsuzsanna

2019. november 5.
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KIR rendszer 

• Pontos adatszolgáltatás hatályba lépés: 2019.  
július 26.

• Óvoda és tankötelezettség Nkt 45.§ (8) 
bekezdés.

– Oktatási nyilvántartás OH

– Onytv. 9/A.§ személyi adat és lakcím nyilvántartás 
BM

– 2020. január 15.



Az óvodapedagógusok ellenállása

• Nkt. 8. § (1) bek. 

• az óvoda feladata, hogy a gyermeket 
fokozatosan, de különösen az utolsó évében az 
iskolai  nevelés-oktatásra készítse fel

• Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 
amely a gyermeket fokozatosan, de különösen 
az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra 
készíti fel. 



Köznevelési törvényi változás
• Módosított  Nkt:  4. § 6a.pont;  8.§ (3) bek. 27.§ (5) bek. 47. § (8) 

bek. 56/A §

• Hol kell megjeleníteni? 

PP módosítással várni kell a végrehajtási rendelet megjelenéséig 

Előkészíteni: partnerkapcsolat

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése

• Kötelező beépíteni a Munkatervbe: 

A szülőkkel való kapcsolattartás (jogszabályi határidők)

Gyermekek felzárkóztatása

5



Köznevelési törvényi változás II.

• Fejlődési naplók kiemelt  eleme  fejlesztő pedagógiai ellátás: 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek, tanuló tantárgyi felzárkóztatására 
és készségfejlesztésére irányuló kötelező 
foglalkozás



Az óvodáztatási kötelezettség alóli 
felmentés új eljárási szabályai

• felmenő rendszerű bevezetés Nkt. 8. § (2) bek

• negyedik – és nem az ötödik – életév 
betöltéséig adható felmentés 2019. dec. 31-ig 
a régi eljárási szabályok szerint jegyző adja 
meg. (MUNKATERV)



Az Nkt. 8. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép

7. §(1)
• „(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és 
magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó –
a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a 
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
sajátos helyzete indokolja.”



Jegyző szerepe megszűnik

• 2020. január 1-jétől a kérelmet már nem a jegyző 
számára kell benyújtani, és a benyújtás 
határnapja is meg van határozva.

• A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott 
kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 
betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja.



Tankötelezettség „régen”

• Nkt. 45. § (2), (4), (6b)-(6f), hatályos: 2020. I. 1-től
• Érvénytelen:
• A tankötelezettség kezdetéről
• a) az óvoda vezetője,
• b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi 

vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
• c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő 

kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 
szakértői bizottság dönt

• Nkt. 45. § (2), hatályon kívül: 2020. I. 1-jétől vagy 
legkésőbb az azt követő évben válik tankötelessé.



Tankötelezettség módosítás 2020

• A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv 
döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben vehet részt.

• A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig 
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.

• Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására 
nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét 
javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.



A szülői kérelem jogossága

• Nkt. 45. § (2): …A szülő kérelmére a felmentést 
engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

• A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig 
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. 

• Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak 
szakértői bizottság rendelhető ki... 

• Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására 
nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét 
javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.



Végrehajtási rendelet

• A köznevelési törvény 94.§ (4g) bekezdésében foglaltak 
szerint a kormány fogja kijelölni azt a hivatali szervet, amely 
az óvodai foglalkozások alóli mentesítéssel, illetőleg a 
tankötelezettség kezdetének egy évvel történő 
elhalasztásával kapcsolatos döntéseket meghozhatja.

• Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő 
kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora 
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

• A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)–(6f) 
bekezdésében foglaltakat.”



Oktatási Hivatal jogköre

• A magántanulói státusz- egyéni tanrend
• Nkt. 94. § (4g) bek. az óvodáztatási kötelezettség alóli 

felmentés és a tankötelezettség megkezdésének ügyében 
való döntés a kijelölt szerv hatásköre 

• A felmentést engedélyező szerv döntése ellen közigazgatási 
per indítható

• A közigazgatási pert a döntés közlésétől számított 15 napon 
belül lehet megindítani.

• A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz 
történő érkezésétől számított 45 napon belül bírálja el



Szakemberek az óvodai nevelés 
érdekében



Kérelem, javaslat
• A 6 éves kor előtti tankötelezettség megkezdésének 

engedélyezéséhez csatolt igazolások (szakmai indoklás)
• A tankötelezettség alóli felmentési kérelemhez csatolt 

igazolások (szükség szerint a szülő választja meg a 
dokumentumok körét):

• A kérelem benyújtására vonatkozó óvodavezetői vélemény 
(a jelenleg használatos nyomtatvány)

• A testi-lelki-szociális, értelmi, beszéd-és kommunikációs 
fejlettség állapotára vonatkozó óvodai szakvélemény

• Szakszolgálati vélemény;
• Orvosi, védőnői egészségügyi állapotvizsgálat; 

(Gyermekvédelmi és családvédelmi központi vélemény)
• Családi, egyéb helyzet, stb.;



A szülők és az óvoda, önálló vagy együttes 
véleményének megalkotásához

a gyermek általános állapotára vonatkozó kérdéskörök
• napirend 
• alvási szokások
• étkezési nehézségek
• kapcsolati problémák
• aktuális családi helyzet
• betegség
• allergia
• kiemelt figyelmet igénylő
szociális érettség, közösséghez való viszony, érzelmek

• együttműködés csoporttal, társakkal, felnőttel
• feladattudat szintje
• önállóság
• monotónia tűrés
• szabálytudat, szabályok követése 



A szülők és az óvoda, önálló vagy együttes 
véleményének megalkotásához II.

Értelmi képességek
▪ értelmi képességek fejlődésének iránya és üteme
▪ figyelmi- és koncentrációs problémák
▪ általános tájékozottság 

• Emlékezete, bevésés, felidézés, megőrzés
• Érzékelés, észlelés: látás érzékelés, tapintásos észlelés, hallás 

észlelés, idő érzékelés, téri észlelés, tér és sík tájékozódás, 
testséma, testrészek ismerete

• Mennyiség szemlélet
• Elemi fogalmak ismerete
• Problémamegoldó gondolkodás
• Képzelet, alkotóképesség
• Szándékos figyelme, 



A szülők és az óvoda, önálló vagy együttes 
véleményének megalkotásához III.

a gyermek mozgásos állapotára vonatkozó kérdések
• konkrét nehézségek, betegségek
• fejlődési rendellenesség
• eszközhasználati igény
• szocializáció
• konkrét diagnózis
• kapcsolódási, kommunikációs gondok
• társas, kommunikációs nehézségek

verbális állapot
• beszédkészség nehézségei, akadályozottság
• megértési problémák
• szókincs, kifejezőkészség akadályai
• kétnyelvűség
• nem használja jól a magyar nyelvet



ONOAP módosítási javaslatok 
a NKT változásaiból fakadóan I.

• Óvodakép:

….. az óvodai nevelésben a folyamatosan és fokozatosan 
alkalmazott komplex pedagógiai hatásrendszer a gyermek 
szükségleteihez, képességeihez igazodik, elősegítve az 
iskola kezdéshez szükséges érettség kialakulását.

• Az óvodai élet megszervezése 

…… Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai 
program alapján valósulhat meg és a teljes óvodai életet 
magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető 
meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és 
közreműködésével. 



ONOAP módosítási javaslatok 
a NKT változásaiból fakadóan II.

• Tevékenységben megvalósuló tanulás 
Óvodapedagógus a tanulás irányítása során az 
egyes gyermekek személyiségéhez igazodóan és 
tudatosan választja meg a felfedező tanulás 
szervezési formáit. Folyamatosan és
differenciáltan lehetőséget teremt a egyéni 
fejlődésre és a kisebb csoportokban történő 
kooperatív, együttműködő tanulásra. A gyermeki 
tanulást változatos módszerekkel, hagyományos, 
korszerű és digitális eszközökkel segíti.



ONOAP módosítási javaslatok 
a NKT változásaiból fakadóan III.

• A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

A beiskolázás a tankötelezettségi korhatár 
figyelembevétele mellett lehet rugalmas. 
Lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre, a 
döntésre felhatalmazott szervhez benyújtott szülői 
kérelem alapján. 

A kérelmet az óvodavezető és a gyermek 
óvodapedagógusainak szakvéleménye támogathat, 
valamint szükség szerint egyéb szakvélemény 
egészítheti ki.



ÓVODA és OH tankötelezettségi 
eljárásrend javaslat I. 

• 1. Az óvodavezető írásban tájékoztatja a tanköteles gyermekek szüleit a 
tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos követelményekről, a 
megváltozott eljárásrendről, a kapcsolódó szülői teendőkről, 
lehetőségekről. 

• 2. Az igazolást (Óvodai szakvéleményt) óvodavezető adja át a szülőnek 
(gondviselőnek) az iskolai beiratkozás időpontja előtt. 

• 3.  Az óvodavezető ismerteti a tankötelezettség teljesítésének eltérő 
eseteire vonatkozó lehetőségeket, az eljárások menetét. Megadja a 
kérelem benyújtásához szükséges információkat.



ÓVODA és OH tankötelezettségi 
eljárásrend javaslat II. 

• Szülői kérelem nyomtatványt ad az érintett 
szülőnek, amely tartalmazza a kérelem kitöltendő 
rovatait, a kérelem benyújtásához szükséges 
igazolások-mellékletek listáját. 

• 4.  Az óvoda biztosítja az óvodapedagógusi 
szakvéleményt, a Fejlődési napló adatait, 
feljegyzéseit, a szülő által benyújtandó

a.)  tankötelezettség alóli felmentési 
kérelemhez,

b.) a tankötelezettség 6 éves kor előtti 
megkezdését kérő kérelemhez,



ÓVODA és OH tankötelezettségi 
eljárásrend javaslat III. 

• 5.  Az óvoda befogadja azt a gyermeket, akit a 
Szakértői Bizottság további egy évig óvodai 
nevelésre javasol. 

• 6. A tankötelezettség teljesítése alól felmentett 
gyermeket differenciált egyéni fejlesztéssel 
juttatja az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséghez.  

• 7. Az óvodapedagógus a gyermek fejlődését 
követi. Fejlődési naplót vezet, a szülőt 
tájékoztatja, szakvéleményével a Szakértői 
Bizottság munkáját segíti.



A döntést hozó szerv

Fogadja 
• a.) jan. 15-i határidő előtt benyújtott szülői kérelmeket.
tankötelezettség alóli felmentési kérelem
• b.) a tankötelezettség 6 éves kor előtti megkezdését kérő kérelem. 

Nem kellően alátámasztott kérvény esetén 
• A döntés meghozatalához utasítja a Szakértői Bizottságot, a 

gyermek vizsgálatára, az óvoda által mellékelt szakvélemények 
figyelembe vételére.

• A döntés meghozataláról az iskolai beiratkozás előtt értesíti a 
kérelmet benyújtó szülőt, az óvodát. 

•



Mikor marad az óvoda 
nevelésközpontú?

Szükséges:

• A gyermekek fejlődésének nyomon követése, 
dokumentálása az óvodákban

• Óvók - szülők tájékoztatása

• A jogszabály megjelenése

• Politikai hisztéria keltés figyelmen kívül hagyása

• NAT megjelenése, szemléletváltása

• Elkötelezett óvodapedagógusok jelenléte



Köszönöm a figyelmet!


