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HIRDETMÉNY 
 

az óvodai felvételekről 
Beíratási kötelezettség: 

- A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (vagy idősebb, de tankötelezettségét még nem kezdte 

meg), a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni [2011. évi CXC. törvény 8. § (2)*]. 

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik [2011. évi CXC. törvény 49. § (1)]. 

- A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására 
tekintettel szabadon választhat óvodát [2011. évi CXC. törvény 72. § (2)].  

 

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól: 

- A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja [2011. évi CXC. törvény 8. § (2)]. 

- A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi 
napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napközi megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek [2011. évi CXC. törvény 8. § 
(5)]. 

- A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt [20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (2)]. 

 

A felvételre vonatkozó szabályok 

- Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel [2011. évi CXC. törvény 49. § (1)]. A gyermeket elsősorban abba az óvodába 
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol  szülője dolgozik [2011. évi CXC. törvény 49. § (2)]. 

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető [2011. évi 
CXC. törvény 8. § (1)]. 

 

A 2015/2016. nevelési év kezdőnapja: 2015. szeptember 1. A 2015/2016. nevelési év utolsó napja: 2016. augusztus 31. 
 

A beíratás időpontja: 2015. május 4-8. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3)]. 

- A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők 
megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 
tekintetben korlátozta vagy megvonta. A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő életpályájának megválasztása. Ha a különélő 
szülők a közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, arról a gyámhatóság dönt [2013. évi V. törvény 4:175. § 
(1)-(3)]. 

- A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek 
Magyarország területén [2011. évi CXC. törvény 92. § (1)-(2)].  

- Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményét, amely alapján a szülő a sajátos nevelési igényű gyermekének megfelelő ellátást nyújtó 
óvodát választotta [2011. évi CXC. törvény 47. § (2)]. 

 

A felvételi eljárás 

- A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt [2011. évi CXC. törvény 49. § (2)]. 

- Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre 
[2011. évi CXC. törvény 49. § (2)]. 

- Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 
formában közli a szülővel [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4)]. 

 

A felvételi döntés közlésének határnapja: 2015. június 9.  
 

- Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást 
indíthat (a jegyzőhöz címzett, de a határozatot kiállító óvodához benyújtott kérelemmel). A fenntartó a meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és az óvodát új döntés meghozatalára utasíthatja [2011. évi CXC. törvény 37. § 
(2)-(3) és 38. § (1)]. 

 

A német nemzetiségi nevelést folytató Rákosmenti Csillagszem Óvodáról, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó 
óvodákról, valamint az óvodák felvételi körzeteiről az önkormányzati honlapról tájékozódhatnak a szülők. 
 

http://www.rakosmente.hu/intezmenyek/Oktatasi_intezmenyek/Ovodak 
 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést 
követ el [2012. évi II. törvény 247. § a) pont]. 
 

 

Budapest, 2015. április 2. 
  Dr. Rúzsa Ágnes s.k. 

jegyző 

                                                 
 Hatályos: 2015. szeptember 1. napjától 

a 69/2015. (IV. 02.) REB határozat melléklete 
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