
 
FELKÉSZÜLÉS  

A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ  
ÓVODAI NEVELÉSRE 

(TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) 



A  szabályozás előzményei 

A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja  

   (EU- Oktatás és képzés, 2020) 

kisgyermekkori nevelésben való részvétel szabályozása  

  „(2020-ig a 4 éves és a tankötelezettség kezdetét elérő gyermekek  legalább  95%- a 
vegyen részt kisgyermekkori nevelésben).”  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1.§(6):  

           „a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés,   

Továbbá kiemelt:  a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 1.§ (1) 

 2015. szeptember 1-jétől: 

8.§ (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt….” 

 

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő óvodai nevelésben is teljesíthető. 
(2012: CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be.) 



A leszakadás eredői… 

100 óvodásból 25 él olyan családban, ahol a 
segélyezési küszöb alatti jövedelemből élnek, és a 
szülők egyikének sincs 8 általános iskolai osztálynál 
magasabb iskolai végzettsége. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forrás: Statisztikai Tükör, 2014/39. 2014. április 



Óvodai nevelés adatai (KSH, 2014. augusztus) 

Forrás: KSH, 2014. augusztus (frissített adatok) 



A szabályozás végrehajtói 

Jogszabályalkotás   Ágazati szint 

Infrastruktúra   

Tanügyigazgatás, vhr.  Fenntartói szint 

   

Felvétel, pedagógia, vhr.   Intézményi szint 
 

Szülői jogok és kötelességek  Állampolgári szint 



Ágazati szint –  

1. Jogszabályalkotás: 2015. szeptember 1-től: 

      Nkt. 8. § (2)]  

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  

 

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 életéve betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha  a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja.” 



Vagyis: 

 

 

 

már nem az 
óvodavezető, hanem a 
jegyző – az egyházi és 

magán fenntartású 
intézmények esetében a 

fenntartó – adhat 
felmentést a kötelező 

óvodai nevelésben való 
részvétel alól a gyermek 

ötödik életévének 
betöltéséig szülői 

kérelemre – az 
óvodavezető valamint a 
védőnő egyetértésével –,  

ha a gyermek családi 
körülményei, 

képességeinek 
kibontakoztatása, 
sajátos helyzete 

indokolja. A 
mérlegelés 

szempontja: a 
gyermek jogos 

érdekének szem előtt 
tartása.   

 

                     



Óvodai jogviszonyra vonatkozóan, kérelem esetén: 

A felmentett 
gyermekkel nem jön 

létre jogviszony A fennálló  jogviszony alóli 
felmentéssel megszűnik a 
jogviszony (5 éves korig) 



Családi napköziben is 

2013. évi C. törvény 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák 

működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében 

szükséges módosításáról* 

1. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a a következő 

(5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettséget családi 

napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a 

szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus 

munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, es munkája során figyelembe 

veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.” 



Ágazati szint – 2. Óvodafejlesztési pályázat 

 2010-2014: 8396  új férőhely 

Új Széchenyi Terv: + 5439 férőhely 

Összesen   

  13 835 férőhellyel több 

 

A pályázati kereteket megemelték,  

így 153 óvoda-fejlesztés 27,3 milliárd Ft 

támogatást nyer. 



FEJLESZTÉS HAZAI FORRÁSBÓL – EMMI fejezetből 

2014. évi központi forrásból közel 1. Mrd Ft összegben valósulhat meg 2015. június 
30-ig új óvodai férőhely kialakításához, - csoportbővítés, átalakítás, újranyitás 

Támogatási igény benyújtására jogosult: 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2013. január 1-jei 
1- 4 éves továbbvitt népességadata +  a 2012/2013. nevelési  év statisztikai adata 
szerint óvodai férőhely összefüggésében  férőhelyhiányos települések  

Támogatás:     „ÓFB-14. Óvodai férőhelybővítés” című pályázati kiírás  alapján 
megjelent: 2014. május 15-én  az EMET honlapján 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ovodafejlesztes/ 

 A Pályázatra 23 település nyújtott be támogatási igényt 

2014. augusztus 14-én meghozott döntés eredményeként : 20 település  részesülhet  
897 új óvodai férőhely kialakításához támogatásban. Az értesítések, a  támogatási 
szerződések megkötése folyamatban van 

Ágazati szint – 3. Óvodafejlesztési pályázat 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ovodafejlesztes/


Fenntartói szint 1. (Önkormányzat esetében) 

  óvodai nevelés közfeladat 
Települési 

önkormányzat 

Más önkormányzattal 
kötött feladat-ellátási 

szerződéssel 

Intézményfenntartó 
társulásban 

Köznevelési 
szerződéssel (nem 

ök-i) 

Az óvodai 
ellátás 

közfeladat 



A fenntartói szint 2.  (feladatai) 

Tervezés 

• Költségvetés 

• Adatszolgáltatás 
rendje 
 

Tájékoztatás 

• Időben!!! 

• Felmentés 
lehetősége és 
eljárás rendje 

• R. 20. § (1) 
bekezdése  

Koordináció 

• Nem ök-i 
óvodák 

• Családi 
napközik 

• Védőnői 
szolgálat 



Fenntartói szint 3. R. 20. § (1) bekezdése helyébe: 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz 
közzé a saját honlapján,  

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét 
kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos 
módon, valamint  

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye 
szerinti települési önkormányzatot, amennyiben 
a fenntartó nem települési önkormányzat.” 



Intézményi szint  

Komplex 
eljárásrend 
kidolgozása 

Koordináció a fenntartóval 

Együttműködés  rendje  
a Védőnői szolgálattal 

Óvodapedagógusok szerepe  
az új feladatban 

Az óvodavezető 
feladatai 



Állampolgári szint (a. R. 20. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

 „(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 

alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által 

közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 

időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek 

szülője, 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.  A napi négy 

órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló 

gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a 

jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek 

lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőt.” 
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