
Tisztelt Szülők! 
 
Tárgy: További egy, a 2021/2022. nevelési évre az óvodában maradó gyermekekre vonatkozó 
adatszolgáltatás a KIR-ben. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján tanköteles kort, 
vagyis a hatodik életévét a nevelési év végéig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai 
nevelésben maradásáról – a szülő kérelme alapján – 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal 
dönt. A szülői kérelem benyújtására az iskolakezdés évében, január 15-éig van lehetőség. 
Abban az esetben, ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő 
előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a 
szülői kérelem benyújtására nincs szükség. 
A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás a Hivatal honlapján, 
a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa oldalon 
található. 
 

Ahogyan arról a 2020. augusztus 3-án, „A tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel 
kapcsolatos tájékoztatás” tárgyban megküldött, Kisfaludy László köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár úr tájékoztatásában is felhívta figyelmüket, a 2020/2021. nevelési évtől 
már kizárólag a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 
EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott okokból kezdeményezhető a 
szakértői bizottság alapvizsgálata, mely alapján a gyermek iskolakészültségének 
megállapítása vagy a tankötelezettség megkezdése alóli felmentés javaslata céljából nem 
kérhető, nem kezdeményezhető. 
 

A Rendelet új rendelkezése alapján a szakértői bizottság adott nevelési év szeptember 1. és 
január 15. napja között elvégzett vizsgálatainál, az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél 
fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek esetében a szakértői véleménynek tartalmaznia kell a tankötelezettség 
teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre 
vonatkozó javaslatot. 
 

Minden egyéb esetben, csak szakmailag rendkívül indokolt esetben, a jogszabályok figyelembe 
vételével tartalmazhat a szakértői bizottság szakvéleménye javaslatot a tankötelezettség 
megkezdésének halasztására vonatkozóan. 
A fentiek alapján a KIR tanulói nyilvántartásban (https://kir.hu/kir2szny/) lehetőség van a 
2021/2022. nevelési évre vonatkozó, tankötelezettség halasztásáról szóló adat 
rögzítésére, azonban kizárólag azoknál a gyermekeknél, akiknél – a szakértői vélemény 
alapján – a Sajátos nevelési igényű (SNI) vagy a Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzd (BTMN) jelölés szerepel. 
 

Az adat rögzítését a gyermek adatlapján az Egyéb adatok menüpont A gyermek további egy 
nevelési évre óvodában marad pontban lehet elvégezni. Az adat rögzítéséhez meg kell adni 

 a szakvéleményt kiállító szerv megnevezését, 
 a szakvélemény iktatószámát, 
 a szakvélemény kiállításának dátumát. 

Abban az esetben, ha olyan gyermek szakvéleménye tartalmazza a tankötelezettség 
halasztására vonatkozó adatot, aki nem SNI-s és nem BTMN-s, úgy kérjük, hogy aláírt 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
https://kir.hu/kir2szny/


kérelemmel és a szakvélemény csatolásával írjanak az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail 
címre, mivel ebben az esetben az adat rögzítését az Oktatási Hivatal végzi el. 
Együttműködésüket köszönjük! 
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