
 

 

 

A tankötelezettség megkezdésének halasztása 
(ÓVODÁBAN MARADÁS) 

A részletes, hivatalos tájékoztatás az oktatási hivatal alábbi linkjén érhető el 

▼ 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő 
kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

▼ 
 

Figyelem!  

A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség 
megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési 
évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik 
életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem 
halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp 
meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését. 

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési 

igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 

(BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa


szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. 

napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem 

benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában 

kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában 

maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR). 

▼ 
Figyelem!  

Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat 
keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában 
maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18. 
napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke 
még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet 
kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb 
január 18-a éjfélig. 

 ▼ 
Figyelem!  

A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat 

és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. 

Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a 

pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül 

javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később válik 

tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig 

kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja 

figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság 

szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja 

gyermekét iskolába. 



 ▼ 
 

A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 

18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus 

benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A Kormány által 

elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem befolyásolja; a 

kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető.  

▼ 
Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti 

elérhetőségeken szintén rendelkezésre áll. Fokozottan figyeljen a 

határidő betartására! 

 


