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A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

száma 

2021. május 28 -ai hatállyal változásokat vezetett be a módosított nemzeti 

köznevelési törvény azoknak a számára, akik a tanköteles kor elérését követően különféle 

okok miatt még egy évig az óvodában szeretnének maradni.  

Az eddigiekben a tanköteles kor elérését követően további egy évig az óvodában 

maradhattak azok a gyermekek, akiknek ezt az óvoda vezetője, a szakértői bizottság vagy az 

óvoda, iskola, szülő kezdeményezésére indított iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság ezt indokoltnak találta. A 2021. május 28-án hatályba lépő új előírást a köznevelési 

törvény tartalmazza az alábbiak szerint: 

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden 

gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

(2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek 

tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a 

gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a 

felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő 

kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai 

dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői 

bizottság rendelhető ki. 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. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat. 

(2a) *  Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a 

tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a 

gyermek sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 

akkor a gyermek számára az óvoda 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 

biztosít. 

Beiratkozás az első évfolyamra: 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 2022. április 21 – 22 -én köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a 

választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a 

gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező 

felvételt biztosító iskola első évfolyamára. [20/2012. EMMI rendelet. 22. § (2)] A tanulói 

jogviszony a beíratás napján jön létre (a tankötelezettség kezdete). A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

A 2021/2022-es tanévben a fenntartó három első osztály indítását engedélyezte. 


