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ELŐTERJESZTÉS 

Az óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetője benyújtotta az óvodai 2022/2023-as nevelési év 
beiratkozásról szóló tájékoztatóját, mely az előterjesztés mellékletében olvasható. 

A tájékoztató szerint a 2022/2023-as nevelési évre a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába 206 
kisgyermek jelentkezését regisztrálták, melyből 173 fő óvodaköteles és 33 fő nem 
óvodaköteles korú. Az Oktatási Hivataltól kért állásfoglalás alapján a háborús helyzet miatt 
a köznevelési intézmények kötelesek felvenni az Ukrajnából érkező gyermekeket, így a már 
20%-kal megemelt maximális létszám túllépése is indokolt. Jelenleg a Benedek Elek Óvodába 
12 fő ukrán kisgyermek jár, akik a 2022/23-as nevelés évtől az új csoportokba kerülnek 
elhelyezésre. Így a Benedek Elek Óvodába jelentkezett 206 fő létszám nem tartalmazza a 
szeptembertől integráltan elhelyezendő 12 fő ukrán állampolgárságú gyermeket. A 
jelenlegi állapot szerint az eddig jelentkezett és várhatóan beköltöző óvodaköteles gyerekek 
száma a kiscsoportos korosztály tekintetében meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek 
számát, mely alapján a gyermekek felvételére, csak a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési 
törvény 25. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján történő létszám emelésével van 
lehetőség.  

Férőhelyek (A 2022. szeptemberben óvodakötelessé váló korosztály számára)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a 2022/2023-as nevelési évben 

engedélyezzék a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 25 óvodai csoportjában a maximális 

csoportlétszám túllépését a törvény által megengedett 20% erejéig. 

 
Biatorbágy, 2022. május 15. Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 

 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

Óvoda Új csoportok 
száma Férőhely + 10%-kos 

emeléssel 
+ 20%-kos 
emeléssel 

Vadvirág 2 48 53 58 

Pitypang 1 19 21 22 

Csicsergő 3 69 76 82 

Meserét 1 25 28 30 

Székhely 1 25 28 30 

ÖSSZESEN: 8 186 205 223 



 
Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (V.26.) határozata 

 
 

Az óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,  

- a 2022/2023-as nevelési évben a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 25 óvodai 

csoportjában a maximális csoportlétszám túllépéséhez a köznevelési törvény által 

megengedett 20% erejéig, megemelve az év közben Ukrajnából érkező gyermekek 

létszámával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Benedek Elek Óvoda vezetője 
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Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala  

Szervezési Osztály  

Veres-Czinege Anita 
Közművelődési és köznevelési referens részére 
 
Tisztelt Veres-Czinege Anita! 

 Az Oktatási Hivatalnak írt kérdésére az alábbi tájékoztatást adom. 

Felhívom figyelmét, hogy szakmai véleményünket kizárólag az Ön által beküldött levélben 
szereplő információkra és adatokra alapoztuk, nem ismerve az esetleges egyéb 
körülményeket. 

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

  21.§ (3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza 

...f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek-, vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban, 

...  

A nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek-, vagy tanulólétszámot túllépni csak az óvoda alapító okiratának a 
módosításával lehet, egyébként tilos! 

  

Továbbá az Nkt. 4. melléklete tartalmazza az Osztály- és csoportlétszámokat. 

  

  A B C D 
1 Intézménytípus/Oktatási 

forma 
Osztály- és csoportlétszámok 

2   minimum maximum átlag 
3 Óvoda 13 25 20 

  

Ebből következőleg a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek-, vagy tanulólétszám az óvoda esetén csoportonként 25 fő. 

  

Továbbá az Nkt. szerint: 

  



25.§ (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és 
átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, 
kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év 
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év 
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak 
akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő 
megszűnése indokolja,... 

  

Tekintettel arra, hogy a háborús helyzet miatt a köznevelési intézmények kötelesek 
felvenni az Ukrajnából érkező gyermekeket, a már 20%-kal megemelt maximális 
létszám túllépése is indokolt. 

  

  

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott jelen 
állásfoglalásához/tájékoztató levélhez semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen 
állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem 
köti. 

  

Tisztelettel: 

  

  

 

  
  

Dr. Kovácsné Bodó Gabriella 
osztályvezető 
  
OKTATÁSI HIVATAL 

Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály 
Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztály 
H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14. 

  

E-mail: kovacsne.bodo.gabriella@oh.gov.hu 

WEB: www.oktatas.hu 
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