
További egy évig történő óvodában maradás 

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az 

Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke 

további egy nevelési évig óvodában maradjon, vagy hogy tankötelezettsége teljesítését 

hatéves kora előtt kezdhesse meg, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, 

és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs 

lehetőség. 

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 

15. napjáig lehet majd benyújtani. 

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy 

gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító 

kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely 

indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára 

kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot 

mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és 

azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve 

az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai 

fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen nem 

csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá. 

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli 

meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a 

területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő 

szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői 

bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi 

vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt. 

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok rendelkezései 

az irányadók: 

 Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

 Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 

 EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 

(II. 26.) EMMI rendelet 

I. A tankötelezettség kezdetének halasztása 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő 



vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze a 

tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat 

szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség megállapításával összefüggésben, a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta 

előtt (azaz január 15. napjáig) kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a 

gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben. A szakértői bizottságok 

legkorábban 2020. szeptemberétől adhatnak ki arra vonatkozó véleményt vizsgálatuk alapján, 

hogy a a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek a tankötelezettsége teljesítését megkezdje-e a 2021/2022. tanévben. Ebben az 

esetben a gyermek az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem hiányában is további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülőnek ilyen esetben a szakértői bizottság 

szakvéleményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a 

köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt, és a 

tankötelezettség egy évvel való elhalasztását. 

Ha a szakértői bizottsági szakvélemény a gyermek esetében nem áll rendelkezésre, az 

Oktatási Hivatalhoz 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet kérelmet 

benyújtani. 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők: 

 A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, 

legkorábban 2021. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2021. január 1-je előtt 

érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni. 

 A kérelem benyújtására legkésőbb 2021. január 15-ig van lehetősége a szülőnek vagy 

gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. 

január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott 

kérelmeket nem fogadja be. 

 A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett 

informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt 

vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be. 

 A kérelmeket postai úton várjuk, kizárólag az alábbi címre: 

Oktatási Hivatal 

Budapest 

1982 

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a hatéves 

gyermek tankötelezettsége egy évvel később kezdődhessen meg? 

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (vagyis egy évvel tovább óvodai nevelésben 

maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A kérelmet kizárólag a szülő vagy 

a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, 

hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, 

vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el. 



A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap elérhető lesz az Oktatási Hivatal 

honlapján. 

A kérelem kötelező tartalmi elemei 

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni. 

A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem elbírálásának 

előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető 

kéreleműrlapot alkalmazza. 

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges: 

 a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai 

cím, e-mail-cím, telefonszám) 

 a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám 

(amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím 

 az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító 

száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám 

megkérdezni 

 a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai 

életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai 

nevelésben maradása 

 a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, 

mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet 

esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el. 

Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi 

vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon 

követő nyomtatvány stb.) – ha rendelkezik ilyennel – csatolja a kérelméhez. 

https://www.oktatas.hu/

