A
Kormány
215/2020.
(V.
20.)
Korm.
rendelete
az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről
A Kormá ny az Alaptö rvé ny 53. cikk (2) bekezdé sé ben meghatá rozott eredeti jogalkotó i hatá skö ré ben,
figyelemmel a koronavírus elleni vé dekezé srő l szó ló 2020. é vi XII. tö rvé ny rendelkezé seire,
az 5. § tekinteté ben az Alaptö rvé ny 53. cikk (3) bekezdé sé ben meghatá rozott eredeti jogalkotó i
hatá skö ré ben, a koronavírus elleni vé dekezé s rő l szó ló 2020. é vi XII. tö rvé ny 3. § (1) bekezdé se szerinti
orszá ggyű lé si
felhatalmazá s
alapjá n,
az
Alaptö rvé ny
15.
cikk
(1)
bekezdé sé ben
meghatá rozott
feladatkö ré ben
eljá rva
a kö vetkező ket rendeli el:

1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása
1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő
a) óvodák és
b) bölcsődék, mini bö lcső dé k, csalá di bö lcső dé k é s munkahelyi bö lcső dé k (a tová bbiakban együ tt:
bö lcső de)
a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az ó vodai nevelé sben, illetve a
bö lcső dei ellá tá sban való ré szvé tel jogszabá lyi felté telei szerint, további feltételek előírása nélkül
fogadják.
(2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet
előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az ó vodai nevelé sben, illetve a bö lcső dei ellá tá sban
való ré szvé tel jogszabá lyi felté telei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.
(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

2. Adatszolgáltatás
2. § (1) Az ó vodai nevelé sben ré szt vevő gyermekek szá má ró l az óvodák naponta szolgáltatnak adatot a
KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatá rozott adattartalommal, továbbá tájékoztatják
az adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét.
(2) A fenntartó – a szociá lis, gyermekjó lé ti é s gyermekvé delmi igé nybevevő i nyilvá ntartá sró l é s az orszá gos
jelenté si rendszerrő l szó ló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a bölcsődében
ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásba.

3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések
3.§ 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben
egyaránt – megtarthatóak.

4. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) é s (3) bekezdé sben meghatá rozott kivé telekkel – 2020. má jus 25-é n lé p
hatá lyba.
(2) A 7. § (2) é s (3) bekezdé se é s a 8. § 2020. jú nius 2-á n lé p hatá lyba.
(3) Az 5. § 2020. jú nius 8-á n lé p hatá lyba.
5. § A Kormá ny e rendelet hatá lyá t a veszé lyhelyzet kihirdeté sé rő l szó ló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
szerinti veszé lyhelyzet megszű né sé ig meghosszabbítja.
6. § 2020. má jus 25. napjá tó l az egé szsé g é s é let megó vá sa, valamint a nemzetgazdasá g helyreá llítá sa
é rdeké ben elrendelt veszé lyhelyzettel kapcsolatos rendkívü li inté zkedé sekrő l szó ló 81/2020. (IV. 1.) Korm.
rendelet 6. § (4) bekezdé se kizá ró lag a Budapest fő vá ros terü leté n mű kö dő bö lcső dei ellá tá st vé gző
inté zmé ny é s ó voda eseté ben alkalmazható .
7. § (1) A veszé lyhelyzet sorá n a gyermekek napkö zbeni felü gyeleté vel kapcsolatos inté zkedé sekrő l szó ló
152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a tová bbiakban: R.) 1. é s 2. §-a – Budapest fő vá ros kivé telé vel – nem
alkalmazható .
(2) Az R.

a) 3. § (1) bekezdé sé ben a „veszé lyhelyzet” szö vegré sz helyé be a „veszé lyhelyzet kihirdeté sé rő l
szó ló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszé lyhelyzet (a tová bbiakban: veszé lyhelyzet)” szö veg,
b) 3. § (5) bekezdé sé ben a „miniszter” szö vegré sz helyé be a „gyermek- é s ifjú sá gpolitiká é rt felelő s
miniszter
(a tová bbiakban: miniszter)” szö veg,
c) 3. § (6) bekezdé sé ben a „polgá rmesternek” szö vegré sz helyé be a „telepü lé si ö nkormá nyzat
polgá rmesteré nek,
illetve a fő vá rosban a fő vá rosi kerü leti polgá rmesternek” szö veg lé p.
(3) Hatá lyá t veszti az R. 1. é s 2. §-a.
8.§ Hatá lyá t veszti az egé szsé g é s é let megó vá sa, valamint a nemzetgazdasá g helyreá llítá sa é rdeké ben
elrendelt veszé lyhelyzettel kapcsolatos rendkívü li inté zkedé sekrő l szó ló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet
6. § (4) bekezdé se.
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