
Tájékoztató 

Tisztelt Szülők! 

Az óvodakötelesek nyilvántartásának Oktatási Hivatalhoz kerülésével 

módosultak a külföldre történő távozás bejelentésének szabályai is. 

2020.január 1-től hatályos jogszabályok alapján: (részletes tájékoztató az 

Oktatási Hivatal honlapján olvasható) 

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról írásban 

értesíteni az Oktatási Hivatalt a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 

15 napon belül. (EMMI rendelet 20. §. (2)) A szülők bejelentési 

kötelezettségüket a www.oktatas. hu oldal Köznevelés menüpontjában a 

Külföldre távozás bejelentése pontjában vagy  

http//www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken 

elérhető űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják 

teljesíteni.  

 

A szülő abban az esetben, ha jövőre nézve tervezi gyermeke 

óvodakötelezettségének teljesítését külföldön, akkor az óvodavezetőnek kell 

bejelentenie.(Mellékelt 1.dokumentum minta) 

 

Szíves megértésüket köszönöm! 

 

 

Sárbogárd, 2020. 01.02.  

                                                             Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet: (dokumentum minta) 

 

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda 

Huszárné Kovács Márta 

intézményvezető 

7000 Sárbogárd Mikes köz 3. 

 

Tárgy: szülői bejelentés óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről (Abban az esetben 

használatos ez a kérelem minta, ha tervezett a külföldi távollét, a már külföldön levő 

óvodaköteles gyermek esetében az Oktatási Hivatalt kell értesíteni) 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

Alulírott ……………………………………………………………………(név, születési név) 

lakóhelye (lakcímkártya adatai szerint): 

……………………………………………………….., tartózkodási helye (lakcímkártya adatai 

szerint) :  ……………………………………………….   

és  

Alulírott ……………………………………………………………………(név, születési név) 

lakóhelye (lakcímkártya adatai szerint): 

……………………………………………………….., tartózkodási helye (lakcímkártya adatai 

szerint) :  ……………………………………………………, 

mint szülők/törvényes képviselőka nevelési-oktatási intézmények működéséről és  

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

20. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve értesítjük Önt, hogy 

gyermekünk……………………………………………………………… (gyermek neve, 

születési neve, születési helye, ideje: 

…………………………………………….......................................... 

anyja 

neve:…………………………………………………...……………………………………… 

lakóhelye (lakcímkártya adatai szerint): 

…………………………………………………….,…………. 

tartózkodási helye (lakcímkártya adatai szerint): 

…………………………………………………….. 

az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét 

………………………………………………………………………………………………(mi

kortól?) 

külföldön 

………………………………………………………………………………………..(melyik 

országban és ha már tudott, az oktatási intézmény neve, címe)  teljesíti. 



Gyermekünk külföldi nevelési intézményben létesített jogviszonyának igazolását (Kérem, 

hogy szíveskedjenek a megfelelő részt aláhúzni.) 

 a bejelentés mellékletként vagy 

 a külföldi tartózkodás megkezdését követően  

megküldjük Önnek.  

 

Kelt, dátum:…………………………………………… 

     

 szülő/törvényes képviselő aláírása szülő/törvényes képviselő aláírása 

(A szülők külföldi elérhetősége, levelezési címe, email címe, telefonszáma:  

 

…………………………………………………………………………………………………

………...)  

 


