
Kötelező óvoda 3 éves kortól 
 

Ide vonatkozó részlet a „ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre” tájékoztató 

anyagból. 

„ V. Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság  
 

Az óvoda vonatkozásában a 2015/2016. nevelési évet érintő legfontosabb változás a hároméves kortól 

kezdődő óvodakötelezettség. 

Ez a szabályozás az öt éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvételt váltja fel. Célja, hogy a 

gyermekek minél korábbi életkorban kapcsolódjanak be az intézményes nevelésbe.  

Mit jelent a kötelezettség? 

2015. szeptember elsejétől abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a 

harmadik életévét, napi négy órában kötelező részt venni az óvodai nevelésben.  

Mit foglal magába a jogosultság? 

A jogosultság a kötelezettség szabályaiból eredően azt jelenti, hogy 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. 

Ehhez az Nkt. 8. § (1) bekezdés ad felhatalmazást.   

A gyermekkel szemben támasztott kötelezettség, illetve a számára biztosított jogosultság, valamint az 

Nkt. 8. § (1) bekezdésben kimondott szabály összefüggésében a települési önkormányzatoknak 

továbbra is tervezniük kell mind az óvodaköteles, mind az óvodai nevelésre jogosult gyermekek – ez 

utóbbiakban igény szerinti – óvodai ellátását. (Az Nkt. 8. § (1) bekezdés értelmében az óvoda 

intézménye a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.) 

 

Felmentés az óvodai nevelés alól 

 

A felmentés új szabályaival a cél, hogy: 

- minden gyermek a számára legkedvezőbb fejlődési utat járhassa be, a családi nevelést 
kiegészítve, ahogy arról a 2012-ben módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja is 
rendelkezik, illetve hogy  

- a gyermek szükség esetén mentesülhessen a mindennapi óvodába járás alól, továbbá 
- a felesleges eljárásokból eredő teher megszűnjön. 

 



A felmentés a 3, illetve a 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő az erre vonatkozó 

kérelmét indokolással önkormányzati fenntartású óvoda esetében a gyermek lakóhelye, annak 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére benyújtja döntésre. A jegyző a döntését 

a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint kijelölt (körzetes) óvoda vezetője és 

a gyermeket gondozó védőnő egyetértésével hozhatja meg. Az egyetértő vélemények beszerzésének 

terhe tehát nem a szülőkre hárul. Nem önkormányzati fenntartású óvoda esetében a felmentési 

kérelemről a fenntartó hoz döntést. 

Mely esetekben nem kell a felmentési eljárást kezdeményezni? 

1. A család életmódja miatt a gyermek más és más tartózkodási hellyel rendelkezik 

Ebben az esetben köznevelési törvényben foglaltak alapján kell eljárni, amelynek értelmében a 

gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol 

szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja 

a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart 

fenn, az óvoda fenntartója köteles bizottságot szervezni és az aránytalan teherre figyelemmel 

javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésben való elhelyezésére.  

 

2. A család külföldi szolgálata, munkavállalása miatt a gyermek is külföldön él 

Ezen esetben a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés szerint kell eljárni, vagyis ha szülő 

a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül bejelenti az óvodaköteles 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek, hogy a gyermeke 

külföldön teljesíti az óvodakötelezettségét, úgy nincs szükség a felmentési eljárás 

kezdeményezésére. A szabályozás ugyanitt azokra a Magyarországon már óvodai jogviszonyt 

létesített gyermekek esetére is kitér, akik családi okok miatt várhatóan külföldön fogják teljesíteni 

a további óvodakötelezettségüket is. Ebben az esetben a szülő ennek várható idejéről a gyermeke 

lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt kell, hogy előzetesen értesítse. 

Ez utóbbival összefüggésben megszűnik annak az óvodaköteles gyermeknek az óvodai jogviszonya, 

aki óvodakötelezettségét külföldön teljesíti. Ennek határnapja a tanköteles kor elérésének időpontja.  

 

3. A gyermek mindennapi óvodába járása tartós betegsége miatt nem valósulhat meg 

Ebben az esetben is szükségtelen a felmentési eljárás kezdeményezése, tekintettel arra, hogy a beteg, 

köztük a tartós beteg gyermekek távollétét is igazoltnak kell tekintetni, ha az a mulasztási szabályok 

alkalmazásában orvosi igazolással alátámasztott.  

 

4. A család vallási, világnézeti meggyőződésből dönt a felmentési kérelem mellett 

A köznevelési törvény felhatalmazására figyelemmel a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására 

tekintettel szabadon választhat óvodát. 

 

5. Ha a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

felhatalmazásával a szakértői bizottság szakértői véleménye kimondja, hogy a gyermek nem 



kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe, úgy a gyermek a számára legmegfelelőbb speciális fejlesztés 

folyamatában fejlődhet és nem az óvodai nevelés keretein belüli ellátásban. Ilyen módon ez esetben 

sem terhelt a szülő a felmentési eljárással. 

 

6. Akkor sem terheli a szülőt a felmentési eljárás, ha a gyermekét hároméves korától annak az évnek 

az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, családi napközibe íratja. A gyermek szülője, 

törvényes képviselője ez esetben mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól. 

Megjegyzendő, hogy a családi napközi fenntartója minden év április 30-ig tájékoztatást köteles 

küldeni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzője számára a családi napköziben ellátott, harmadik életévüket már betöltött, de 

ötödik életévüket még be nem töltött gyermekekről. Erről a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 50. § (2) 

bekezdés rendelkezik. 

Itt megjegyzendő, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 36. § (2a) bekezdés alapján a bölcsőde 

vezetője is köteles tájékoztatást küldeni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára arról, hogy olyan harmadik életévét 

betöltött gyermeket nevel tovább, aki testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 

óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja. A gyermek szülője, 

törvényes képviselője ez esetben mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól.  

 

A települési önkormányzat jegyzője mind a bölcsőde vezetője, mind a családi napközi fenntartója 

tájékoztatását meg kell, hogy küldje minden év május 15-éig a gyermek lakóhelye, annak hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. 

A nem óvodai nevelésben, hanem korai fejlesztésben részesülő gyermekekről a jegyző a szakértői 

bizottság által a részére megküldött szakvéleményben foglaltak alapján kell, hogy értesüljön külön 

jogszabály1 alapján. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében a felmentés nemcsak a beiratkozási időhöz kötötten, 

hanem a nevelési év közben is kezdeményezhető, illetve a fennálló felmentés megszakítható, 

összhangban az Nkt. 49. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Eszerint ugyanis a szülő a gyermeke óvodai 

felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos. „ 

                                                           
1 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 



Jogszabályi háttér (szeptember 1-től) a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásról 

 

6. Az óvoda 

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 

ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 

(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, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
(3)29 Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a 

gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti 

tizenegy óra időkeretét. 

(4)30 A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 

(5)31 A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az 

ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban 

az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben 

az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során 

figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. 

 

20/2012.EMMI 

 

9. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése 

20. § (1)26 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 

fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben 

a fenntartó nem települési önkormányzat. 

(1a)27 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
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d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 

g) az óvoda felvételi körzetéről 

szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

(1b)28 A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés 

keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 

(1c)29 A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig 

megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. 

(1d)30 A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének 

megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 

nyert vagy felvétele elutasításra került. 

(2)31 A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, 

továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak 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. A napi 

négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon 

belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban 

álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, 

előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyzőt. 

(2a)32 Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján 

felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai 

beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő 

időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a 

kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési 

önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda 

fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 

(2b)33 A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai 

beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a 

nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli 

felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

(2c)34 A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett 

gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai 

felvételét. 
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(3)35 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványát. 

(4)36 Az óvoda vezetője 

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az 

óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 

(5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint 

megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem 

íratták be. 

(6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, 

akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény 

felvételi körzetében van. 

(6a)37 A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a gyermek felvételétől számított 

nyolc napon belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja 

nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. E 

rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a nem települési önkormányzati fenntartású óvoda 

fenntartója arról döntött, hogy felmenti a gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való 

részvételi kötelezettsége alól. 

(6b)38 A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi 

kötelezettsége alóli felmentés tárgyában hozott határozatáról, annak 

jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetőjét. 

(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a 

kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 
(8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, 

további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda 

törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya a (2) 

bekezdés szerint megszűnt. 

(9)39 Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 

gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja 

és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek 

lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző 

három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján 

arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy 

tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) 

bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult 

felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás 

tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a 

területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 

(10)40 Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság 

felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve 
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az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást 

családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó 

által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy 

törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni 

kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, 

és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. 

 

19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok 

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja 

a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, 

gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló 

esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, 

a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a 

foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem 

oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni. 

(2)82 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, 

valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a 

házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2a) bekezdése 

szerinti igazolással igazolja. 

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola 

köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az 

iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 

alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles 

kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő 

figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen 

maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

(4)83 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és 

egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az 

óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti 

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, 
b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot. 

(4a)84 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén 

– a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás 
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okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói 

tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló 

feladatokat. 

(4b)85 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, 

és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda 

vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

(4c)86 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, 

és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 

haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

(5)87 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási 

órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint 

ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 

értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási 

évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul 

értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

(6)88 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben 

összesen 

a)89 az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén 

tizenegy nap 

b)90 tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás. 
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