
A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ 

 

Ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, 

mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a)  a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a 

házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b)  a, tanuló beteg volt és azt a házirendben meghatározottak szerint 

igazolja, 

c)  a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

e) az általános iskola 7-8. évfolyamos tanulója - tanítási évenként 

legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt 

vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező 

intézmény által kiállított igazolással igazolja. 

3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első 

alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor.Az értesítésben fel kell hívni a 

szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola 

értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul 

mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve 

megkeresi a tanuló szülőjét. 

4) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási 

órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója értesíti 

b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot. 

(4a) *  Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola 

bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás 

okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói 

tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit 

szolgáló feladatokat. 
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 (5) *  Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 

a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról 

tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló 

szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a 

tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven 

tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul 

értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti 

szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke 

az adott nevelési évben, tanítási évben összesen *  

b) *  tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás. 

(7) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának 

kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen *  

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai 

szakaszban a kétszázötven tanítási órát, *  

e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, 

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha 

a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 

első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 

teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát 

kell tennie. 
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(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést 

igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze 

kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a 

késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

 
 


