
 

Közlemény óvodai gyermekfelügyeletről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a 
továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki.  

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 11. §-a alapján az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben. A 
köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. 
(III. 5.) EMMI határozat 2. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere 2021. március 8-ától 
rendkívüli szünetet rendelt el. A rendkívüli szünet után az első munkanap 2021. április 19-e. 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 
6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az óvodában a 
Rendelet szerint elrendelt rendkívüli szünet alatt a szülő, törvényes képviselő kérelmére az 
intézményvezető gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezéséről. 
 
A Kormány - tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni 
védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet többlet erőfeszítést, újabb megoldandó 
feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is 
terjed - felkéri a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben - különösen 
munkavégzés, védekezésben való részvétel - vegyék igénybe. 
A rendkívüli szünet ideje alatt az óvodák nyitva tartása, akár korlátozott számú gyermek fogadása 
a gyermekek, a szülők és az intézmény dolgozói közötti nagyszámú érintkezést tesznek 
szükségessé, ráadásul ezek nagy részében a védőeszközök alkalmazása érdemben nem 
lehetséges.  

E rendkívüli kockázatra tekintettel ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyelet biztosítható 
azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek a szülei olyan helyen dolgoznak, ahol elengedhetetlen 
a szülő személyes jelenléte és erre tekintettel semmilyen formában nem tudják megoldani 
gyermekük felügyeletét. 

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók: 

a) Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők esetében a Korm. rendeletre 
tekintettel az óvodai felügyelet szükségessége nem áll fenn ezért óvodás korú 
gyermekeiket átmenetileg óvodai közösségbe nem vihetik. 

b) A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg 
az óvodában, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói 
észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek. 

c) Ahhoz, hogy a gyermekfelügyeleti óvodai ellátás szervezhető legyen a szülőktől 
nyilatkozatot kérünk azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen 
ellátási formára tartanak igényt.  

Hangsúlyozottan kérjük a szülőket, hogy a Korm. rendelet szerinti legszükségesebb esetben –
különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – kérjék a gyermekfelügyeleti ellátást! 

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeket tudjuk 
fogadni az óvodában! 

Ahhoz, hogy a felügyelet megszervezhető legyen, szükséges arról is nyilatkozni, hogy mely 
napokon igényli az ellátást. 



Kérjük, hogy az ügyeleti ellátásra az igénylést legkésőbb 2021. március 30-án. 12.00 óráig 
a kitöltött nyilatkozat megküldésével jelezze az óvodavezetőjének. 

Nyilatkozat gyermekfelügyelet igényéről 

Alulírott …………………………………….…………………………………………………(törvényes képviselő neve), 
telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Gyermek neve: ……………………………………………………………. 
………………………………………………………….törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy az óvodai 
gyermekfelügyeletről szóló Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott kritériumoknak megfelelek, 
kijelentem továbbá, hogy Apa/törvényes képviselő: a 
….….………………………………………………………….. munkáltatónál ………………………………............ 
munkakörben, 

Anya/törvényes képviselő: a ….….………………………………………………………….. munkáltatónál 
………………………………............ munkakörben, 

jelenleg alkalmazásban állok, és gyermekem felügyeletét más módon megoldani nem tudom, ezért 
kérem, hogy gyermekem napközbeni felügyeletét biztosítani szíveskedjenek az alábbi napokra:  

 

Nyilatkozom, hogy nincs a közvetlen környezetemben (és közeli hozzátartozói körben) házi 
karanténban lévő személy. 

A többi gyermek és családja, valamint az óvoda dolgozóinak egészségi állapotának megőrzése 
érdekében vállalom, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatomban foglalt bármely körülményben 
változás áll be, azt haladéktalanul jelzem az intézményvezető részére, és gyermekem otthoni 
felügyeletéről gondoskodom. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,  
a) a jelentkezési lapot a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben 

nyújtottam be* 
b) a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.*     
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilatkozaton szereplő adatokat az érintett óvoda, illetve a fenntartója 
a gyermekfelügyeleti ellátás megszervezésével összefüggésben megismerje, továbbítsa és kezelje. 
 
Kelt: …………….………………………….., 2021. ………………………..…………törvényes képviselő 

……………………………………………………………… 
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2021.04.08. csütörtök    április 19-től    

2021.04.09. péntek    is kérem   
     az óvodai  
     ellátást  


