Aktuális hírek:
1. Az EMMI honlapjáról: az Oktatási Hivatalhoz kell januártól beadni
az iskolai felmentési kérelmeket
2. Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent a tájékoztató a Szülői
Kérelem eljárásrendjéről

1. Az EMMI honlapjáról idézve:
A gyermekek érdekeit szem előtt tartva és az Országgyűléstől kapott felhatalmazásának megfelelően a
kormány
• az Oktatási Hivatalt (OH) jelölte ki az iskolaérettségi felmentések elbírálására,
• és a kormányhivatalokat a 3 éves korban esedékes óvodába járás ellenőrzésére.
Az erről szóló kormányrendelet már olvasható a Magyar Közlönyben is. A legfőbb cél
mindkét eljárás során az, hogy kiszűrjék a gyermek szempontjából hátrányos és teljesen
indokolatlan felmentéseket.
Azok a szülők, akiknek gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a
beiskolázás alól, januárban adhatják be kérelmüket az Oktatási Hivatal internetes felületén. Az
elbírálást pedagógiai szakértők végzik a szülő és a gyermekkel foglalkozó szakemberek (pl.
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) véleményét is szem előtt tartva.
Az Oktatási Hivatal minden szükséges információt közzé fog tenni a honlapján, és a
tudnivalókról tájékoztatja az óvodákat is.
A parlament júliusban azért döntött a köznevelési törvény módosítása mellett, mert annak ellenére,
hogy a gyermekek korai fejlesztése érdekében 2015 óta kötelező a hároméves gyermekek
óvodáztatása, és hatéves kortól a gyermekek iskoláztatása, mégis magas a felmentett gyermekek
száma.

A 3 éves óvodáskorú gyermekek 13%-át nem íratják be az óvodába, és nem is kérik a felmentésüket,
ezzel indokolatlan esetben a gyermek fejlődését, közösségi beilleszkedését és későbbi iskolai sikereit
veszélyeztetik.
2020. januárjától az OH országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet
betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben természetesen engedélyezi a felmentést.
Az iskoláztatást illetően a következőket kell tudni.
A tanköteles korú gyermekek döntő része iskolaérett. A felmentést érintő változások a 6.
életévét betöltött, azaz tankötelessé vált gyermekek azon részét érintheti, akiknél a szülők további egy
évvel szeretnék meghosszabbítani az óvodáztatást, amire a törvény lehetőséget nyújt.
A visszaélések és az indokolatlan felmentések elkerülése érdekében a szülőknek ezután
az Oktatási Hivatal online felületén kell majd kezdeményezni a felmentést.
A kérelmeket 2020 január 15-ig lehet majd beadni.
Az OH a kérelem elbírálásakor természetesen figyelembe veszi
a kérelmező szülő indoklását,
a szülő által fontosnak tartott és benyújtott dokumentumokat, így például:
✓ az óvodából kikérhető fejlődési naplót,
✓ a szakorvosi igazolásokat,
✓ az óvodapedagógus,
✓ a gyógypedagógus,
✓ a fejlesztőpedagógus,
✓ a gyermekorvos
írásos véleményét is.
-

A gyermekkel közvetlenül kapcsolatban álló szülő és óvodapedagógusok véleménye tehát a kérelem
elbírálásakor is nagyon is fontos, nem igaz az, hogy az ő véleményüket figyelmen kívül hagyva
születne döntés.
Az eljárás elviekben 60 napos. Ha a szülő nem ért egyet az OH döntésével, akkor természetesen
lehetősége lesz jogorvoslatra.
Az OH, amennyiben a szülő által benyújtott kérelmen és dokumentumokon felül szükségesnek látja,
akkor hivatalból további szakértőt, a pedagógiai szakszolgálat szakértőit (pszichológus,
gyógypedagógus, konduktor stb.) is bevon a vizsgálatba. Ez számukra nem új feladat, eddig is ők
végezték az iskolaérettségi vizsgálatokat.
Az iskolaérettségi vizsgálatok módszertana sem változik.
Az elmúlt hetekben sokan sokféleképpen próbálták meg politikai okokból rémísztgetni a szülőket a
változás miatt, ezért különösen fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy természetesen minden indokolt
esetben a gyermek meg fogja kapni a felmentést, illetve egy évre szóló halasztást.

Nem az a cél, hogy óvoda- és iskolaéretlen gyermekeket mindenáron óvodába vagy iskolába
kényszerítsünk.
Az a cél, hogy kiszűrjük a visszaéléséket, a gyermek szempontjából kifejezetten hátrányos és
indokolatlan felmentéseket, amely mögött gyakran más - a gyermek valós fejlettségi szintjétől
független - okok is állhatnak.
Látni kell, hogy eddig a felmentésekről óvodánként rendkívül eltérő módon döntöttek, azt is őszintén
ki kell mondani, hogy egyes esetekben, az óvodai létszámot akarták mesterségesen biztosítani azzal,
hogy még az óvodában tartották a gyermeket, a magasabb gyermekszámért ugyanis több támogatás
jár.
A gyermekek és a sikeres eljárás érdekében bízunk a szülők és az óvodák együttműködésében.
Az Oktatási Hivatal minden szükséges információt közzétesz a honlapján, és a tudnivalókról
írásban is tájékoztatja az óvodákat is.
Az óvodáknak szóló levélben arra is kérjük az óvodákat, az óvodavezetőket és óvónőket, hogy az
érintett szülők megnyugtató és hiteles tájékoztatásában ők is működjenek közre.
A minisztérium nem számít arra, hogy a változás miatt iskolai férőhely hiány alakulna ki, hiszen az
iskolás gyermekek száma demográfiai okokból eleve csökkent az elmúlt években. Ha egy iskolában
mégis az eddiginél több elsős osztályt kellene indítani, ott a fenntartó megteszi a szükséges lépéseket.
forrás:
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/az-oktatasi-hivatalhoz-kell-januartol-beadni-az-iskolai-felmentesi-kerelmeket

2. Az Oktatási Hivatal honlapjáról
Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével
hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról
2019. november 26.
A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020.
január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.
Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke
számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű.
A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból
kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá.
Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa
fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését

nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó
szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik.
A fejlődést nyomon követő nyomtatvány csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan
körülmény, állapot, tény merülhet fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal
hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott
döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is
foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel
kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a már bevett, eddig is alkalmazott komplex
pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az
Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.
A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra az alábbi
jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései 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.

Iskolakezdés 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.
Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási Hivatalnál,
ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. január 15e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai
nevelésben történő részvétele javasolt. Ebben az esetben a gyermek automatikusan további egy
nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ebben az esetben a teendő a következő:
a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt 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 vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek javasolt az
Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani.

Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem
postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség.
A kérelem vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók:
•

•

•

•

A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban
2020. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-e előtt érkezett kérelmeket nem áll
módjában elbírálni.
A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 15. napjáig van lehetősége a szülőnek vagy a
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, az eljárás szerint „visszautasítja".
A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai
támogató rendszer segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott vonalkódos adatlapon,
papíralapon nyújthatja be.
A kérelmeket postai úton várjuk az alábbi címre:
Oktatási Hivatal
Budapest
1982

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a gyermek
tankötelezettségét egy évvel később kezdhesse meg?
A tankötelezettség megkezdésének halasztása (az iskolakezdés elhalasztása, vagyis egy évvel további
óvodában 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 kötelező tartalmi elemei
Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük,
hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) későbbiekben elérhető kéreleműrlapot
használja.
A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:
•
•
•
•

a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, email cím, telefonszám)
a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma, amelyet az
óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni, a lakcím
a gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban áll: 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 a fejlődése, iskolai életre
felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában maradása
kérelmező szülő 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.
Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot (szakorvosi vélemény,
pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő
nyomtatvány stb.) csatolja kérelméhez.
II.
•

Korábbi iskolakezdés

Arra is van lehetőség – ahogy az elmúlt évek több száz esetében -, hogy a gyermek a szülő vagy
gyám kérelmére hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, ha az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz kell
benyújtani a kérelmet, melyhez az Oktatási Hivatal honlapján december végén elérhető
formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A fenti rendelkezések erre az esetre is
értelemszerűen irányadók.
Mind az I., mind a II. esetben meghatározott kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó
szabályai alapján bírálja el.
Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat
rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt.
Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert hiányos a
kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert
szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, hatvan napon belül
dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes
bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.
Budapest 2019. november 26. OKTATÁSI HIVATAL
forrás:
https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa/

