
TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI NEVELÉS ALÓLI FELMENTÉSRŐL 

 

Tisztelt Szülő! 

 

A gyermek óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége törvényi előírás szerint abban az évben kezdődik, amelynek 

augusztus 31. napján a harmadik életévét betölti, így a gyermeknek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 

órában óvodai foglalkozáson kötelező részt vennie. 

 

A szülő kérelmére a járási hivatal, mint felmentést engedélyező szerv, az óvodai nevelésben való részvétel teljesítése 

alól felmentét adhat, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. A felmentés annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig adható, melyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, 

újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. A járási 

hivatal eljárása során az óvodavezetőt vagy a védőnőt, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az 

általános járóbeteg-, vagy fekvőbeteg-szakellátásban résztvevő szakorvost rendelheti ki szakértőként. 

A kérelmet tárgyév április 15-éig lehet benyújtani a gyermek lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási 

hivatalhoz. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. A 

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal illetékességéhez tartozó településeken lakó-, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezők részére az alábbi szervezeti egységhez, mint feladatkörrel rendelkező hatósághoz nyújtható be a 

kérelem: 

Heves Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal 

Hatósági Osztály/Hatósági és Gyámügyi Osztály 

levelezési címére. 

 

A nem kötött formátumú kérelem nyomtatványon is benyújtható a hatóság által rendszeresített, „KÉRELEM A 

KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL ALÓLI FELMENTÉSHEZ” című nyomtatványon, mely 

letölthető a www.kormanyhivatal.hu oldalon, a Heves Megyei Kormányhivatal oldala DOKUMENTUMOK, Segédletek, 

adatlapok, nyomtatványok kategória alatt. A kérelem postai úton a fent megadott postacímre, illetve elektronikus úton, 

ügyfélkapun keresztül az ún. e-papír szolgáltatás segítségével írásban megküldhető. 

Amennyiben a szülőnek további kérdése merülne fel, úgy a hatóságot a járási hivatalok osztályaihoz kapcsolódó 

telefonszámokon elérheti, illetve elektronikus úton a megadott az e-mail címen. 

 

Vonatkozó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) 

bekezdése és a 45. § (8) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Kormányrendelet 38. §-a. 

Az Nkt. 4. § 18. pontja értelmében tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, akinek 

egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános 

járóbeteg-szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos 

véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben a harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan 

meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben a 8. § (2) bekezdése szerinti formában nem tud részt venni, illetve 

tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni. 

http://www.kormanyhivatal.hu/

