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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
Az Nkt. 97.§ (18) bekezdése értelmében a 2013. szeptember 1-én induló 2013./14. nevelési 
évtől felmenő rendszerben kell alkalmazni a Nkt. 4. mellékletében foglaltakat, amely a 
maximális létszámot 25 főben határozza meg, az e mellékletben írt minimális és maximális 
csoportlétszámtól eltérni pedig a Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint kizárólag akkor lehetett, ha 
nevelési év során gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. Törvény 5. §-a 
módosította az Nkt. 2013. szeptember 1-jétől hatályos 25. § (7) bekezdését, amely szerint „Az 
óvodai csoportok…minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az 
óvodai csoportra…megállapított maximális létszám a nevelési év…indításánál a fenntartó 
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az 
indított…csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során új 
gyermek…átvétele, felvétele miatt indokolt. 
 
Ugyanakkor az úgymond „már bent lévő”, a Kt. (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
Törvény)  szerint megszervezett csoportokra változatlanul a Kt. Rendelkezéseit kell 
alkalmazni, melynek 3. mellékletének – „Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozások szervezésének rendje” – I. pontja határozza meg a létszámhatárokat, 
mely óvoda esetében 25 fő. 
Az e melléklet II. pont 7. pontja szerint pedig lehetőség van arra, hogy a fenntartó 
engedélyezze maximális létszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését, míg a 8. 
pont szerint „Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. 
pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal – a 
fenntartó engedélyével – túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt. 
 
 
 
 



 
 
A maximális létszámok és a fenntartó által engedélyezhető létszámhatárok:  
 

 Átlaglétszám Maximális 
létszám 

További 
+20% (120%) 

Legfeljebb 
További 10% 

Óvoda 20 25 30 33 
 
 
Ennek alapján 2013-14. nevelési évre vonatkozó adatok: 
 

max. létszám 20%-on belüli 
átlépése 

Csoport 
megnevezése 

Törvényi 
max. létszám 

Tényleges 
létszám 

Számított 
létszám 

fő % 
Német 
Nemzetiségi 
Középső 
,,Alma” 

25 27 27 30 20 

Német 
Nemzetiségi 
Középső  
,,Maci” 

25 27 28 30 20 

Német 
Nemzetiségi 
Kis 
,,Póni” 

25 26 26 30 20 

 
 
,,Számított létszám értelmezése:  
 
A Kt. Jelenleg hatályos 3. számú melléklete II. rész 3. pontja értelmében „azt a gyermeket, 
tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai 
osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, 
aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos 
három gyermekként, tanulóként kell számításba venni”.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, járuljon hozzá az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján a 
maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépéséhez a 2013/2014. nevelési évre 
vonatkozóan. 
 
 
 
 
 
 

           Kecskésné Rizmajer Ildikó 
             Intézményvezető 
 


