
Tájékoztató az óvodai felmentési kérelem igényléséhez 

 

Érdemi változás történt a kötelező óvodai felmentések ügyében 2020. január 1-jétől a 

felmentést engedélyező hatóság hatáskörében. A jegyzőnek és a magánfenntartónak ez a 

hatásköre megszűnik, és a felmentés engedélyezése egy állami szervhez kerül át. Az Nkt. 8. § 

(2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal 

általános illetékességgel eljáró járási hivatala. 

Ezzel összefüggésben a felmentési kérelem benyújtásának szabályai szigorodnak. Az új 

előírások szerint a szülő a kérelmét tárgyév május 25-ig nyújthatja be, amely alapján a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 

a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező 

szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

 

A szadai óvodások felmentési kérelme a Pest Megyei Kormányhivatal 

Gödöllői kirendeltséghez tartozik. 

 

Elérhetőségük: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 3.  

Email: godollo.hatosag@pest.gov.hu  

vagy ügyfélkapun keresztül. 

 

Jogszabályi háttér: 

A nemzetiköznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

8. § (1)67 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely 

a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

(2)68 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 szülő - tárgyév május 

25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt 

kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem 

kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

38/B. §210 Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei 

kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. 
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