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Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. január 1-jével léptek hatályba a tanköteles korú gyermek 

iskolakezdés alóli felmentésére vonatkozó jogszabály módosítások. 

Tanköteles korú gyermek: abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti a gyermek, tankötelessé válik. 

 

A tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel – vagyis a gyermek további egy évig történő 

óvodában maradásával – kapcsolatos eljárás kérelemre indul. 

Kérelmező: kizárólag szülő vagy gyám lehet! Kérjük, hogy gondolják át, előnyös-e a gyermek 

számára, ha további egy évig az óvodában marad. Amennyiben az óvodában maradás mellett 

döntenek, úgy szíveskedjenek elolvasni az Oktatási Hivatal honlapján 

(https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa/) található tájékoztatóját, majd az 

alábbiak szerint nyújtsák be a kérelmet. 

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: az Oktatási Hivatal honlapján 2020. január 

1-től elérhető űrlapon (tankotelezettseg.oktatas.hu)! A kitöltött űrlapot NYOMTATNI, 

ALÁÍRNI és POSTÁZNI szükséges! 

A kérelmet az alábbi címre kell beküldeni: 

Oktatási Hivatal 

Budapest 

1982 

Egy borítékba kizárólag egy gyermek kérelme kerülhet! Több gyermek esetén külön-külön 

borítékban nyújtsák be a szülők a kérelmeket! 

 

A KÉRELEMNEK TARTALMAZNIA KELL: 

 kérelmező adatait: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail 

cím, telefonszám); 

 a kérelmező nyilatkozatát, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mert:  

o a szülői felügyeletet egyedül gyakorolja vagy  

o közös szülői felügyelet esetén a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el; 

 a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma (az 

óvódától megtudható), a lakcím; 

 a gyermek óvodája adatai: OM azonosító száma, neve, címe – szintén az óvodától; 

 kérelem indoklása: a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, 

és a fejlődése, iskolára felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig 

az óvodában maradása. A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek 
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értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez 

szükséges szintet. A kérelemben lehetőség szerint írják le, hogy ezek közül mely 

feltétel hiánya áll fenn a gyermeknél. 

A KÉRELEMBEN LEÍRTAKAT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK 

MÁSOLATÁT SZÍVEKEDJENEK CSATOLNI A KÉRELEMHEZ! (pl. szakorvosi 

vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon 

követő nyomtatvány, stb.) 

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. január 1-31. között! 

A január 1. előtt benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatalnak nem áll módjában elbírálni, ez 

esetben a szülő új kérelmet nyújthat be határidőn belül. A január 31-i határidő a postára adás 

dátuma (postai bélyegző szerint a feladás dátuma), az ezt követően benyújtott kérelmeket az 

Oktatási Hivatal eljárás szerint „visszautasítja”. 

 

Döntéshozó: A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele 

kérdésében az Oktatási Hivatal fog döntést hozni. 

Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a 

megalapozott döntés meghozatalához, szakértői bizottságot vesz igénybe, ahol hozzáértő 

szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan az eddig is alkalmazott komplex 

pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján. 

 

NINCS SZÜKSÉG KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA az Oktatási Hivatalhoz, és a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben vesz részt, HA: 

 az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. 

január 31-e előtt kiállított szakvéleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt.  

 Ebben az esetben a szülő teendője: a szakértői bizottsági szakvéleményt a gyermek 

óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs 

rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt. 

AMENNYIBEN ilyen szakértői bizottsági szakvélemény nem áll rendelkezésre, de a 

gyermek szakértői bizottsági vizsgálata folyamatban van (időpontot kaptak a 

szakszolgálattól), és január 31. napjáig nem lesz meg a szakértői vélemény, akkor a szülő 2020. 

január 31-éig nyújthat be kérelmet az Oktatási Hivatalhoz, melyben a szülő jelezze, hogy 

folyamatban van a szakértői vizsgálat. 

 

Kaposvár, 2019. január 02. 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Kis Szilvia Zsuzsanna 

főosztályvezető 


