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X. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének 

igazolására vonatkozó előírások 

 

2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. 8. § (2) bekezdése) szerint 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 

életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

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

 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a 

többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a 

gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 

 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia 
kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 

a) a gyermek, a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra; 

 

A távolmaradás szülő által történő igazolásának szabályai 

  
 minden esetben írásban történik, az óvoda által biztosított nyomtatványon (a gyermek 

óvodapedagógusától kérhető, letölthető az óvoda honlapjáról),

 amennyiben nem áll rendelkezésre óvoda által biztosított nyomtatvány, lehet más 
formátumú írásbeli kérelem,

 kizárólag a csoportos óvónő engedélyével érvényes, amelyet az aláírásával igazol,

 az írásbeli kérelmet a hiányzást megelőzően legalább három munkanappal kell 
benyújtani a csoportos óvónő részére,

 az iskolai őszi,- téli,- tavaszi szünet, valamint a nyári hónapok időtartamára, az 
óvodapedagógus kérésére a szülő előzetesen, írásban bejelenti a gyermeke 
távolmaradását,

 a szülő a fentiek alapján egy nevelési évben (szeptember 01. – augusztus 31.) – az 
iskolai őszi,- téli,- tavaszi szünet, valamint a nyári hónapok kivételével – 10 óvodai 
napnál többet nem igazolhat,

 tartós hiányzás esetén, amely meghaladja a 10 óvodai napot, a szülő az óvodavezetőtől 
kér írásban engedélyt gyermeke távolmaradására, amelyre indokolt esetben az 
óvodavezető írásban engedélyt ad,

 a tartós hiányzás iránti kérelmet legalább három munkanappal a távolmaradást 
megelőzően kell benyújtani az óvoda vezetője részére.
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b) a gyermek beteg volt, és azt a szülő orvosi igazolással igazolja; 

 

Orvosi igazolás elfogadására vonatkozó szabályok 

  
 a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamán belül (orvosi igazoláson 

szereplő időszak) nem fogadja be az óvónő a gyermeket,

 csak abban az esetben, és attól a naptól kezdődően fogad el orvosi igazolást az 
intézmény, amely naptól a szülő értesítette az óvodát gyermeke betegségéről,

 betegségből adódó távollét esetén csakis orvosi igazolással látogathatja újra a gyermek 
az óvodát, amelyet a szülő az orvosi igazolás leadásával igazol az óvónő felé,

 orvosi igazolás nélkül az óvodapedagógus nem veheti át a gyermeket a szülőtől.

 

Amennyiben a pedagógusnak tudomására jut, hogy a gyermek óvodába érkezése előtt 
gyógyszert (láz,- fájdalomcsillapítót) kapott, vagy a gyermek egészségi állapota, viselkedése 
azt tanúsítja, akkor azt haladéktalanul jelzi a Gyermekjóléti Szolgálat részére. 

 

c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 
kötelezettségének eleget tenni; 

 

Alapos indok miatt történő hiányzásra vonatkozó szabályok 

  

 ha a gyermeknek időpontra meg kell megjelenni pl. szakorvosi vizsgálaton, 
szakszolgálatnál, szakértői bizottságnál, akkor arról a napról a szülő írásbeli kérelmére 
ad engedélyt a csoportos óvónő a fentebb felsoroltak alapján,

 amennyiben a távolmaradás napjáról az intézmény, ahol a gyermek megjelent 
igazolást állít ki, akkor adott hiányzási nap nem számít bele a nevelési évenkénti 
legfeljebb 10 óvodai napról történő hiányzásba, amelyet a szülő igazolhat,

 az indoklás megalapozottságát az óvodavezető dönti el a körülmények ismeretében, a 
helyzetelemzést követően, amelyről a csoportos óvónők számára írásban készít 
tájékoztatót.

 

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát a 49. § (2b) bekezdése 
szerinti igazolással igazolja. (Krízisközponti elhelyezést koordináló intézet igazolása.) 
 

A szülő jelentési kötelezettsége gyermeke előre be nem jelentett távolmaradása vagy 

késése esetén 

 

Amennyiben a gyermek váratlan körülmény miatt (pl.: betegség) nem látogatja az óvodát, a 
szülő a hiányzás első napján 09.00 óráig köteles annak bejelentésére, indoklására az 
óvodában, elsősorban az óvodatitkárnál, személyesen, elektronikus úton vagy telefonon.  
Amennyiben nem érkezik jelzés az óvoda felé a gyermek első hiányzásának a napján, akkor a 

következő naptól kezdődően az étkezési jelentésből kivételre kerül a gyermek. A hiányzása 
igazolatlan. Amennyiben az óvodával való kapcsolatfelvétel nélkül a gyermek másnap, vagy 

a későbbiekben mégis megjelenik az óvodában, akkor a szülőtől az óvónő nem veheti át a 
gyermeket. 

 

Amennyiben legkésőbb 09.00 óráig nem érkezik meg a gyermek az óvodába, és a szülő 

előzetesen nem jelentette be az óvónőnek a gyermek késését, abban az esetben a másnapi 

étkezési jelentésből törlésre kerül a gyermek. A következő napon nincs biztosítva a gyermek 
étkezése, nem jöhet óvodába. 
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Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy 

nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti 

szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a 

mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával 

kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az 
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője 
a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 
megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen az Nkt. 8. § 

(2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap. 
 


