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Valamennyi óvodai feladatot ellátó  

köznevelési intézmény fenntartója részére 

 

 

Tisztelt Intézményfenntartó Asszony / Intézményfenntartó Úr! 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint 

általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: 

EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában 

egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyre jelen levelükben részletesen kitérünk. 

Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el, illetve ez 

alapján tájékoztassák az érdeklődő szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban 

együtt: szülő) is. 

 

1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a 

szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell 

jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A 

szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben 

személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé. 

 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 

2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi 

szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok 

alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett 

szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda 

vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről 

írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét 

biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a gyermeket be kell jelenteni 

a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása 

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt 

Tárgy: Tájékoztatás a 2020/2021. 

nevelési évre vonatkozó óvodai 
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biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától megkapott 

lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi 

olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik 

óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok 

bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek 

felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt, valamint a 

gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének 

teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek 

felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a 

veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel 

beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező 

felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek 

felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban 

értesíti az éritett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét 

és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

Abban az esetben, ha Ön kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodát tart fenn, 2020. február 

28-án küldött, KIR/899-2/2020. ügyiratszámú levelünkben értesítettük az óvodaköteles korú 

gyermekek nyilvántartásának megnyitásáról, illetve a belépéshez szükséges tudnivalókról. 

Kérjük, hogy ez alapján a levelünk alapján – amennyiben ezt még nem tette meg – 

gondoskodjon a kötelező felvételt biztosító óvodája számára a beiratkozáshoz szükséges 

gyermekek adatait tartalmazó lista megküldéséről. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett 

gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 

2020. április 6-10. között fognak megérkezni. 

 

Együttműködését köszönjük! 

 

Budapest, 2020. március 27. 

 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Gloviczki Zoltán s. k. 
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