
 
 

 

 
 

Brunszvik Teréz Óvoda eljárás rendje óvodai felvételhez  
     (2022/2023) 
 

1. Az óvodai felvételt, átvételt meghatározó törvények, rendeletek 
 

20/2012.(VIII.31) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
20.§ (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó 
az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt 
tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 
fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. 
 

2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 8. § (1) 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.  

 8. § (4) A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. 
 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával 

jogviszonyban áll. 
  (3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 
óvoda). 

 (3a)   Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon 
alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda 
házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 



 
 

 

Helyileg, a jelentkezők és a férőhely számától függetlenül bizottságot hozunk létre annak 
érdekében, hogy a védőnőktől, családsegítő munkatársától naprakész információhoz jussunk, ezáltal 
döntésünk megalapozott legyen.  
Az óvodai beiratkozás a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik, kivéve ha törvény 
vagy rendelet erről másképpen rendelkezik.  
 
20/2012(VIII.31.) Az óvoda vezetője 

a.) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (értesítés), 
b.) b.) a kérelem elutasításra vonatkozó döntést határozati formában 

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda 
vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 
 

2. A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
-szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
-gyermek személyazonosító igazolványa ennek hiánya esetén a gyermek anyakönyvi kivonata, 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
-gyermek TAJ kártyája 
- Knt. 92.§ bekezdései határozzák meg a nem magyar állampolgárságú gyermekek óvodai 
ellátásának jogosultsági feltételeit. Az uniós országok állampolgárainak az óvodai ellátás feltételei 
megegyeznek a magyar állampolgárokéval, amellett, hogy lakóhelyének tartózkodási helyének 
jogcímét, jogszerű tartózkodást megalapozó okiratát be kell mutatni és számát nyilván kell tartani. 
Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár esetén szükséges 3 hónapot meghaladó 
tartózkodási engedély a szülő és a gyermek részéről is (Knt. 92. §(5) valamint Knt 41.§(4) alapján), 
emellett magyar nyelvű anyakönyvi kivonat (kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 
Iroda (OFFI) által készített hiteles fordításban), a többi megegyezik a magyar állampolgárok 
feltételeivel. 
- A menedékes státuszú kiskorú személy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt) 92.§ (1) bekezdése szerint óvodai ellátásra jogosult, illetve tanköteles. Az Nkt. 
szerint a menekültek, menedékesek az ekként történő elismerés iránti kérelem benyújtásáról 
kezdődően gyakorolhatják a (3) bekezdésben meghatározott jogokat. Az Ukrajnából Magyaroszág 
területére belépett személyek menedékesként való elismerése külön eljárás keretében, kérelemre 
indulóan történik meg, így az Nkt. 92. § (4) bekezdése értelmében az adott egyén tankötelezettsége 
a menedékesként való elismerési kérelem benyújtásával áll be. A kérelmet az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóságnak kell benyújtani, amely azt menekültügyi eljárásban bírálja. 
- Szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata. 
 

3. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai: 
a.) az óvodaköteles, az óvoda körzetében (Martonvásár, Dr. Gyulay Gyula utca (Kismarton), 

Kuti András utca (Erdőhát), Bulgárház, Orbánhegy utca, Felsőmajor, Gábor major) 
életvitelszerűen lakó családok gyermekei  

b.) nem óvodaköteles gyermek, aki Martonvásáron lakik életvitelszerűen és a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

c.) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 
d.) az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat kijelölte, 
e.) kolléganő gyermeke, 
e.) az a gyermek, akiknek testvére óvodánkba jár, 
f) akinek szülei Martonvásáron dolgoznak, de nem rendelkeznek martonvásári lakhellyel. 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket. 



 
 

 

Az elutasító határozatra a közlés vagy tudomásszerzés napjától számított 15 napon belül – 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslati eljárás indítható Martonvásár 
Város Jegyzője (2462 Martonvásár, Budai út 13.) előtt. A kérelmet az óvodavezetőhöz 
(mvovoda@gmail.com) vagy Martonvásár Város Jegyzőjéhez (jegyző@martonvasar.hu) lehet 
benyújtani, postai vagy elektronikus úton email-ben.  
Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. 
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik. 
 
 
Martonvásár, 2022. március 18. 
 
 
      Stefkovits Ferencné 
      óvodavezető 

  


