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Tisztelt Óvodavezető Asszony / Úr!  

Mint Ön előtt is ismeretes, a tanköteles kort elérő gyermekek további egy évi óvodában 
maradását az Oktatási Hivatal engedélyezi. Ugyanígy az Oktatási Hivatal adhat engedélyt 
arra, hogy egy gyermek hatodik életévének betöltése előtt kezdhesse meg 
tankötelezettsége teljesítését.  

Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is szeretnénk megosztani Önökkel a 
szabályozással és az eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Tájékoztatónk 
elkészítése során a három év alatt szerzett tapasztalatokat és a szülők, valamint az óvodák 
részéről feltett leggyakoribb kérdéseket is figyelembe vettük. 

Mivel a szülőkkel az óvodák állnak közvetlen kapcsolatban, ezúton kérem szíves 
közreműködését abban, hogy az eljárást érintő pontos információk mindkét ügytípus (a 
tankötelezettség megkezdésének halasztása/óvodában maradás és a tankötelezettség korábbi 
megkezdése) esetében késedelem nélkül juthassanak el a szülőkhöz. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. §-a alapján  
1. a kérelmek benyújtási határideje 2023. január 18.; 
2. a javasolt kéreleműrlap 2023. január 1. és 18. között lesz elérhető a www.oktatas.hu 
honlapon; a Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem 
befolyásolja; 
3. szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a 
gyámhatóság is kezdeményezheti, melynek határideje szintén január 18.; 
4. az eljárás ügyintézési határideje ötven nap; 
5. a szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó 
óvodai dokumentumokat is; 
6. ha a gyermek akár az Oktatási Hivatal eljárása keretében, akár a pedagógiai szakszolgálat 
véleménye alapján SNI vagy BTMN státuszt kapott, az óvodának a szakértői bizottság által 
javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, 
testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott 
foglalkozásokat kell biztosítania. 
 
 

Iktatószám: TKHF/1547-1/2022 
Tárgy: tájékoztatás 
Ügyintéző: Bokor Fruzsina 
Tel.: (+36-1) 374-2414 
E-mail: bokor.fruzsina@oh.gov.hu 
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1. A főszabály (mindkét ügytípus esetében) 
A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 
hatodik életévét. A tankötelessé válás tehát független attól, hogy a gyermek milyen óvodai 
csoportba jár és attól is, hogy korábban hány évig részesült óvodai nevelésben. A 
tankötelezettség tehát a törvényben meghatározott életkor betöltésével áll be, teljesítése pedig 
a tanév első napján kezdődik. A tankötelezettség megkezdésének halasztását és a korábbi 
iskolakezdést főszabály szerint az Oktatási Hivatal engedélyezi. A vonatkozó kérelmeket a 
szülő/gyám a 2023/2024. tanévre nézve legkésőbb 2023. január 18. napjáig az Oktatási 
Hivatalhoz nyújthatja be. Kérjük, hogy a határidő betartására többször és nyomatékosan 
hívja fel a szülők figyelmét. Kérjük, hogy szükség esetén kiemelten, személy szerint 
kövessék nyomon a kérelem benyújtását. 

 
2. A kivételszabály, mely csak az óvodában maradás esetén alkalmazható 
2020. január 1. napjától megszűnt annak lehetősége, hogy a gyermekek iskolaérettségi 
vizsgálatát a szülők, vagy az óvodák közvetlenül kérjék a pedagógiai szakszolgálattól. 
 
Az Nkt. 45. § (2) bekezdésének 9. mondata szerinti kivételszabály („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.”) 
az SNI/BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálatokra vonatkozik. 

 
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
17. § (1) bekezdésének l) pontja alapján ha az SNI/BTMN feltárásával összefüggésben az 
adott tanév szeptember 1. és január 18. napja között elvégzett vizsgálatoknál az ötödik 
életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb SNI-s, vagy BTMN-es gyermekek esetében 
kiállított szakértői véleményben a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága további egy 
év óvodai nevelésre tesz javaslatot, a szülőnek nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási 
Hivatalhoz. 
Ilykor a gyermek közvetlenül a szakértői vélemény alapján maradhat még egy évig óvodában, 
mely tényt az óvoda rögzíti a köznevelés információs rendszer (KIR) tanulói nyilvántartásában 
(https://kir2szny.kir.hu/). 
 
Minden más esetben az óvodában maradás ügyében kérelmet kell benyújtani az Oktatási 
Hivatalhoz. 

 
Az előbbiekre tekintettel azt is kérjük, hogy csak azokat a tanköteles korba lépő 
gyermekeket irányítsák közvetlenül a pedagógiai szakszolgálathoz, akiknél az SNI/BTMN 
státuszt már korábban megállapították, vagy az SNI/BTMN gyanúja időközben felmerült. 
A többi gyermek esetében a főszabály az irányadó, vagyis a szülő január 18-ig az Oktatási 
Hivataltól kérheti, hogy a gyermek maradjon további egy évig óvodában. 
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FONTOS: Önmagában az SNI/BTMN státusz nem alapozza meg a tankötelezettség 
megkezdésének halasztását. Ehhez a szakértői véleménynek tételesen tartalmaznia kell a 
további egy év – 2023/2024. nevelési évre vonatkozó – óvodai nevelésről szóló javaslatot is. 
Ha erre január 18-ig nem került sor, az Oktatási Hivatal engedélyező határozata szükséges a 
további óvodában maradáshoz. Kérjük, hogy a KIR-be csak abban az esetben rögzítsék az 
óvodában maradás tényét, ha a szakértői vélemény tartalmazza az erre vonatkozó egyértelmű 
javaslatot a 2023/2024. nevelési évre. Azokban az esetekben, ahol az Oktatási Hivatal hoz 
döntést, ott a Hivatal végzi majd el az adat rögzítését a KIR-ben. 
 
FONTOS: Amennyiben a Pedagógiai Szakszolgálat bármilyen okból kifolyólag nem vizsgálja 
meg az SNI/BTMN-es gyermeket, vagy a gyermek vizsgálata nem zárul le a kérelem 
benyújtására nyitva álló határidő végéig (vagyis 2023. január 18-ig), és a szülő szeretné, hogy 
a gyermeke további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, 2023. január 18-ig 
kérelmet kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. 
 
A hatodik életév betöltése előtti iskolakezdés esetében kizárólag az Oktatási Hivatal 
dönthet, vagyis a szülőnek minden esetben kérelmet kell benyújtani az Oktatási 
Hivatalhoz. 
 
3. Az Oktatási Hivatal eljárása (mindkét ügytípus esetén, főszabály szerint) 
A további egy év óvodai nevelés és a hatodik életév betöltése előtti iskolakezdés iránti kérelmét 
a szülő/gyám vagy a gyámhatóság a 2023/2024. tanév vonatkozásában legkésőbb 2023. január 
18. napjáig nyújthatja be. 
 
A javasolt kéreleműrlap 2023. január 1-18-ig lesz elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján 
(www.oktatas.hu). A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását 
nem befolyásolja. 
 
Az eljárás gördülékeny lebonyolítása, valamint a kérelem esetleges hiányosságainak 
megelőzése érdekében az űrlap használatát kiemelten ajánljuk. 
 
A kérelmeket továbbra is be lehet majd nyújtani postai úton is (postacím: Oktatási Hivatal, 
Budapest 1982), de javasoljuk az ügyfélkapus benyújtást, mely lehetővé teszi a gyorsabb 
ügyintézést. Ügyfélkapus kapcsolattartás esetén kérjük, ne küldjék be postán is a 
kérelmeket, hiszen a több csatornán is beérkező dokumentumok megnehezítik az ügyek 
áttekinthetőségét, lassíthatják a kérelmek feldolgozását, jelentősen növelve az ügyintézéshez 
szükséges időt. 
 
Az ügyfélkapun beküldött kérelmek beérkezéséről a Hivatal legkésőbb a feladást követő 
munkanapon hivatalos tájékoztatást küld a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére, mely 
dokumentum hitelt érdemlően igazolja a kérelem benyújtását. Az ügyben a Hivatal minden 
további dokumentumot is az ügyfélkapus tárhelyre küldi. 
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Postai beküldés esetén a kérelmek beérkezéséről az Oktatási Hivatal nem küld külön 
tájékoztatást a szülőnek, ilyenkor a kérelem benyújtását a küldemény feladóvevénye, a kérelem 
Hivatalhoz történő megérkezését a tértivevény igazolja (a megfelelő postai szolgáltatás 
igénybevétele esetén). 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy az e-mail nem minősül hivatalos 
kapcsolattartási formának, ezért e-mailen nem áll módunkban a kérelmeket befogadni. 
 
FONTOS: Postai benyújtás esetén kérjük, hogy az előző évekhez hasonlóan a borítékon a 
külön erre a célra létrehozott tematikus postai címet tüntessék fel: Oktatási Hivatal, Budapest 
1982. 
 
A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, azonban a szülő bármilyen dokumentummal 
alátámaszthatja a kérelemben foglaltakat, pl. szakorvosi igazolással vagy az óvodai fejlődési 
naplóval, pedagógiai véleménnyel. Kérjük, amennyiben a szülő igényli, a fejlődési naplót, 
pedagógiai véleményt, szíveskedjen a rendelkezésére bocsátani. 
 
Amennyiben a szülő a gyermek érdekével ellentétes módon nem kérelmezi a tankötelezettség 
megkezdésének halasztását, a vonatkozó kérelmet a gyámhatóság is benyújthatja. Ebben az 
esetben a határidő szintén 2023. január 18. Kérjük, ha olyan esetről szereznek tudomást, 
ahol indokolt a gyámhatóság bevonása, mielőbb szíveskedjenek értesíteni erről a 
gyámhatóságot, figyelembe véve azt is, hogy a gyámhatóság csak akkor tud intézkedni, ha 
még a kérelembenyújtási határidő előtt (vagyis 2023. január 18. előtt) tudomást szerez a 
körülményről. 
 
Ha a Hivatal a kérelem és a kérelemhez csatolt mellékletek alapján nem tud megalapozott 
döntést hozni, szakértőként kirendeli az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságát. 
A bizottság a gyermek vizsgálatát követően szakvéleményt készít, melyet a Hivatal döntése 
során figyelembe vesz. 

 
FONTOS: A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat 
kötelező érvényű, azaz 
 

- a tankötelezettség megkezdésének egy évvel történő elhalasztása esetén amennyiben 
a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői 
bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja a gyermek esetében az óvodában 
maradást, a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a 
gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni, nem 
íratható iskolába. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem 
a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, 
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hogy mégis iskolába íratja gyermekét. A szülő utólagosan nem kérheti sem a Hivatal 
döntésének, sem a szakértői vélemény megváltoztatását/visszavonását. 

 
 

- a tankötelezettség korábbi megkezdése esetén amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő 
kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel 
korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen 
kívül a Hivatal határozatát, azzal ellentétes módon a későbbiekben nem dönthet úgy, 
hogy mégsem íratja be az iskolába a gyermekét. A szülő utólagosan nem kérheti a 
Hivatal döntésének megváltoztatását/visszavonását. 

 
A tankötelezettség megkezdését legfeljebb egy tanévvel/nevelési évvel lehet elhalasztani, 
vagyis azok a gyermekek, akik a 7. életévüket 2023. augusztus 31-ig betöltik, 
2023. szeptember 1. napjával mindenképpen megkezdik az általános iskolai tanulmányaikat. 
 
A tankötelezettség megkezdésének halasztásával, illetve a korábbi iskolakezdéssel 
kapcsolatban minden szükséges információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján: 
www.oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség menüpontban. 

Kérem, azzal is támogassa az érintett szülőket, hogy a jelen levelem mellékleteként 
megküldött tájékoztató anyagot eljuttatja részükre. 

Amennyiben az eljárással kapcsolatban kérdése merülne fel, kollégáink készséggel állnak 
rendelkezésükre a lenti elérhetőségeken: 

E-mail: ovoda@oh.gov.hu 

Telefonszám: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2414; (36-1) 374-2268; (36-1) 374-2137; (36-1) 
374-2404 

Köszönöm szíves együttműködését! 
 
Budapest, 2022. október 10. 
 
    Tisztelettel: 
 

 Brassói Sándor 
 elnök 
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Kapják: 
1. Címzett 
2. Irattár 
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