
Az óvodai nevelésben való kötelező részvételről szóló jogszabályok 

 

 

A Nemzeti köznevelési törvény szerint: 

72. § (1) A szülő kötelessége, hogy... 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 

teljesítését,... 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint: 

    20. § (1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés 

keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 
(2) A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek, továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak 

kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 

gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett 

közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai 

nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha 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, 

ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni 

a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény szerint: 

 

247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő 

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, 

illetve az iskolába nem íratja be, 

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 

nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt 

álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő 

foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról 

igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, 

szabálysértést követ el. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési 

felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye. 

 

38. § (1) *  Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal). 

(2) *  Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság 

jogkörében a rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv, 

illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve jár el. 

(3) *  Szabálysértési elzárással is büntethető, valamint e törvényben meghatározott 

szabálysértés miatt első fokon a járásbíróság jár el. 
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