
Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre 

2021. április 12.   

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év 

kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el 

közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre 

történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján 

javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el: 

 

Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, vagy a https://08egyesitettovoda.hu 

honlapunkon hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a szülő nem a kötelező 

felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes 

óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen 

indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott tagóvoda vezetőjének 2021. április 

17-ig. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül 

majd sor.  

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére 

vonatkozóan 2021. május 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az 

érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. 

 

A hatékony beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. 

 

1. Hol találom meg a kötelező felvételt biztosító óvodát? 

 

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési 

intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a 

https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás, ahol 

lehetőség van település, közterület vagy óvoda alapján is keresni. Ezenkívül az 

intézményekben, illetve a települési önkormányzatoknál a helyben szokásos módon 

tájékoztatják az érintetteket, így ha esetleg a saját közterületére vonatkozóan nem talál 

információt a Hivatal honlapján, úgy az önkormányzathoz fordulhat további tájékoztatásért. 
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2. Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének 

elhalasztását? 

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, és 2021. június 30-i hatállyal 

megsemmisítette a nemzeti köznevelésről szóló törvény azon rendelkezését, amely kizárta a 

négy és öt éves kor közötti gyermekek esetében az óvodalátogatás alóli felmentést.  

Az Alkotmánybíróság a jelen határozatában a megsemmisítéssel kapcsolatban kifejtette, hogy 

bár az esetek döntő többségében az óvodai nevelés szolgálja a gyermekek legjobb érdekét 4 és 

5 éves koruk között is, azonban előfordulhatnak olyan egyedi élethelyzetek ebben az 

életkorban, amelyek a családi környezetben történő nevelést indokolják. A felmentésre azonban 

kizárólag a gyermek egészségi állapotára, családi körülményeire, képességeire, sajátos 

helyzetére, azaz a gyermek legjobb érdekére tekintettel kerülhet sor.  

Korábbi határozataira hivatkozva az Alkotmánybíróság megerősítette, hogy az iskolaérettség 

mint szakkérdés megállapítása elsősorban a szülő joga. A határozat indokolása szorgalmazza 

azonban a gyermekek egyéni körülményeit és fejlettségét ismerő óvodai szakembereknek a 

rendszerbe történő „visszakapcsolását” is. Eszerint az óvoda jelzéssel kell, hogy élhessen az 

Oktatási Hivatal felé azokban az esetekben, amikor a szülő bármilyen okból elmulasztja 

benyújtani a vonatkozó kérelmet. Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként 

fogalmazta meg továbbá mind az óvodai felmentés, mind pedig az egyéni munkarend kapcsán, 

hogy a kérelem elbírálása során a szülő nyilatkozata, valamint a szülő által a kérelem 

mellékleteként becsatolt dokumentáció nem hagyható figyelmen kívül. Csak ellenbizonyítást 

követően, a gyermek legjobb érdekére tekintettel hozható a szülő azon kérésével ellentétes 

döntés, hogy gyermeke a saját, egyedi élethelyzetére tekintettel öt éves koráig mentesüljön az 

óvodalátogatás alól, vagy egyéni munkarendben tanuljon. Az Alkotmánybíróság határozatában 

felszólította a jogalkotót, hogy 2021. június 30. napjáig a jogszabályi környezet rendezésével 

biztosítsa, hogy az óvodai felmentés, valamint az egyéni munkarend engedélyezére vonatkozó 

döntés abban az esetben is megszülessen a nevelési év, illetőleg a tanév kezdetéig, ha a szülő 

bírósághoz fordul. 

A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes 

járási hivatalhoz. 
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3. Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad? 

A bölcsődéknek legkésőbb 2021. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha 

az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig 

bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, 

kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést 

megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási 

időszakban óvodába. 

 

4. Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi 

meg Magyarországon az óvodai nevelést? 

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles 

gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell 

jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján 

(www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A 

bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell 

megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19. 

 

A koronavírus-járvány miatt az óvodai beiratkozás kérem, hogy elsősorban a honlapunk 

felületén megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével valósuljon meg. 
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