
Tisztelt Intézményvezető! 

 

 

Az Ön intézménye, hasonlóan a hazai óvodák, bölcsődék többségéhez, a házirendjére hivatkozva ún. 

“egészséges igazolást” vagy “három napon belüli igazolást” kér a gyermekek közösség kezdéséhez. 

Tájékoztatjuk, hogy ez a hagyományon alapuló gyakorlat minden jogszabályi kötelezettséget nélkülöz, 

ezért ilyen igazolást az alapellátó orvosok nem állítanak ki.  

 

A gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálatra vonatkozó 4/2000. (II.25.) EüM 

rendelet az alapellátó orvos feladatául jelöli meg a vizsgálatot. Az egészségügyi törvény vonatkozó 

rendelkezése értelmében a vizsgálat eredményét a vizsgáló orvos a betegdokumentációban rögzíti, 

ám ez nem egyenlő az orvosi igazolással, melynek kiállítására a jogszabály nem kötelez.  

A jogszabályi kötelezettség hiányán túl az igazoláshoz szükséges orvosi vizsgálat nem is 

megvalósítható, hiszen egy átlagos gyermek alapellátó praxisban 300-400 bölcsődés, óvodás gyermek 

van, akiknek a tanév előtti, soron kívüli vizsgálata több hetet venne igénybe.  

Az 51/1997. (XII.18.) NM rendeletben rögzített, életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok keretében 

2 éves korig 5 alkalommal történik kötelező orvosi vizsgálat, nem számítva a kötelező oltások kapcsán 

végzetteket, amely további 6 alkalmat jelent. A vizsgálatok eredményét az orvos köteles a 

betegdokumentációba és a jogszabályban megnevezett gyermek Egészségügyi kiskönyvbe 

dokumentálni. Ez utóbbi kiskönyv mindenkoron a szülő tulajdonában van, tartalmazza a gyermek 

egészségére vonatkozó minden olyan információt, ami a személyiségi jogok tiszteletben tartása 

mellett a gyermek gondozásában résztvevők számára is releváns. A vizsgálatok eredményét a 

gyermeket vizsgáló gyermekorvos körpecsétjével és aláírásával hitelesíti, így a kiskönyv tartalma 

hivatalos orvosi szakvéleménynek minősül. 

 

Álláspontunk indoklásaként hivatkozunk az Alapvető Jogok Biztosa 2016-ban kiadott jelentésére, mely 

szerint a gyermekintézményekbe történő felvételnek nem lehet feltétele az orvosi igazolás: 

“megállapítom, hogy, a jogszabályok egyértelműen meghatározzák az óvodai beiratkozáshoz 

benyújtandó dokumentumokat, amelyek ismeretében a gyermek felvételéről az óvodavezetője dönt. 

E szabályok között nem található olyan rendelkezés, amely a szülőktől a védőoltások felvételét 

alátámasztó – „a gyermek közösségbe felvehető” tartalmú – orvosi igazolások bemutatását követeli 

meg. (...) Mindezek alapján megállapítom, hogy az Óvoda SZMSZ-e, házirendje túlterjeszkedett az 

EMMI rendeletben kapott szabályozási felhatalmazáson, mivel az óvodai beiratkozás feltételeit a 

jogszabályban foglaltakon túl további követelményekkel – meghatározott tartalmú orvosi igazolás 

bemutatásával – egészítette ki, amelyre nem terjed ki szabályozási lehetősége. Tekintettel arra, hogy 

az óvodai felvétel követelményeit a jogszabályok egyértelműen meghatározzák, ezért az Óvoda belső 

szabályzatában az óvodai felvételre vonatkozó további feltételek előírása a jogállamiság elvébe ütköző 

visszásságot okoz.” 

 

Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a hivatkozott orvosi igazolás kérelmezésének megszüntetését! 
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