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Tisztelt Aljegyző Úr! 

Telefonos megbeszélésünkre hivatkozva azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az egri 

Felsővárosi-, Belvárosi-, Kertvárosi Óvodák vezető óvónőit tájékoztassa levelem tartalmáról, 

miszerint a gyermekek szeptemberi óvodakezdésének nem lehet feltétele az orvosi 

igazolás megléte. Tisztelettel kérem továbbá a vezető óvónőket, hogy az általuk vezetett 

intézmények érintett munkatársait tájékoztassák az alábbi változásokról. 

  

Kérésemet az alábbiakkal indoklom:   

  

Mint minden évben, úgy ez évben is a kisdedek-gyermekek szeptemberi közösségbe menetele 

előtt az óvónők a háziorvostól, házi gyermekorvostól „Egészséges, közösségbe 

mehet” tartalmú igazolást kérnek, melyet a befogadás feltételéül szabnak. 

A Magyar Bölcsődék Egyesületének állásfoglalása alapján a bölcsődekezdésnek 2020 

szeptember 1-óta nem feltétele az orvosi igazolás, az óvodák azonban változatlanul elvárják 

azt. 

  

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § egyértelműen definiálja az óvodai felvételi eljárás 

rendjét, amelyben nem szerepel feltételként az egészséges orvosi igazolás megléte, így annak 

hiánya nem lehet kizáró oka a gyermek közösségbe való beengedésének, még akkor sem, ha 

arról egyébként a házirendjük nyilatkozik.  

Minden gyermek rendelkezik „Egészségügyi kiskönyv”-vel, amiben a védőoltások 

megtörténtét és a kötelező státuszvizsgálatokat, így a  3 éves vizsgálatot is folyamatosan 

vezetjük. Ez megfelel a közösségbe menetel előtti vizsgálatnak, így szükségtelen egy újabb 

dokumentumban erről nyilatkozni. A kiskönyv a szülőktől bekérhető. 

Az óvodai házirend – ha nincs mögötte jogszabályi alap – az orvosokra nézve nem kötelező, 

ahogy az oktatási-nevelési szakmai módszertani levelek sem vonatkoznak az orvosokra, ezért 

nem kötelezheti az orvosokat olyan feladatok elvégzésére, amelynek nincs törvényi háttere. 

 

A jelenlegi gyakorlat indokolatlan veszélynek teszi ki a szülőt és a gyermeket-amire ráerősít 

COVID-19 pándémia -, hiszen egészségesen kényszeríti őket az orvosi rendelő potenciálisan 

fertőző közegébe. A prevenciós rendelésnek a csecsemők-kisdedek-gyermekek védőoltása és 

a szűrővizsgálatok elvégzése mellett napi szinten nincs kapacitása egészséges gyermekek 

vizsgálatára az óvodai közösségbe adás előtt . 

 
  

Az oktatási intézményekkel kapcsolatos orvosi feladatainkat, működési rendünket az orvosi 

igazolásokkal kapcsolatban (többek között) az alábbi törvények, rendeletek szabályozzák: 



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

2020. évi LVIII. törvény 85. § 

A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében indokolt esetben az oktatási intézmény (óvoda, 

iskola) saját hatáskörben bármennyi hiányzást igazolhat, ezért nem áll módunkban családi 

utazást és más, nem betegség indokolta hiányzást igazolni.  

Tudjuk, hogy nagyon nehéz egy évek óta működő gyakorlat/ házirend megváltoztatása.   

Az óvodai házirend jogszabályokhoz történő adaptálása már számos helyen megtörtént az 

országban, ezért kérem, hogy szüntessék meg az "Egészséges, közösségbe mehet" típusú 

orvosi igazolások elvárását. 

Ennél sokkal fontosabb az, hogy az óvodapedagógus nyugodtan, egészségesen és szivesen 

foglalkozzon a gyerekekkel, az orvos pedig energiáját a beteg gyermekek ellátására, a 

prevencióra és a járványügyi helyzet kezelésére fordítsa.  

 

A további sikeres együttműködés reményében bízva, tisztelettel: 
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