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Bevezetés 

A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 9. § (8) bekezdése 

értelmében az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztálya (a továbbiakban: 

OH) szakmai ellenőrzés keretében vizsgálta a magántanulóvá nyilvánítási eljárást. 

„2014. január 2. és április 1. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a 

magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb 

dokumentumokra alapozva az általános és a középiskolákban. Az ellenőrzést a Hivatal 

folytatja le. Az ellenőrzésről készített jelentést 2014. december 31-ig kell megküldeni az 

oktatásért felelős miniszter részére.” 

Az OH törvényben biztosított hatásköre alapján végezte el a tanév rendje rendeletben előírt 

szakmai ellenőrzést. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény (a továbbiakban: 

Nkt.) 77. § (3) bekezdése szerint: „Az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett 

minisztérium költségvetésének a terhére országos és térségi szakmai ellenőrzést, pedagógiai-

szakmai mérések, átvilágítások, elemzések készítését rendelheti el.” 

A szakmai ellenőrzés tapasztalatait, eredményeit, valamint az ezekből levonható 

következtetéseket a helyzetismertető és elemző, összegző jelentés tartalmazza. 

1. Az ellenőrzés célja 

A szakmai ellenőrzés alapvető célja a kérelemre történő magántanulóvá nyilvánítási eljárás 

jogszerűségének megállapítása, az iskolák eljárási gyakorlatának intézményi szintű értékelése. 

A vizsgálat, ellenőrzés tartalma és módszertana lehetőséget nyújtott: 

- néhány kiválasztott szempont felhasználásával, a magántanulók szociokulturális 

helyzetének és személyes jellemzőinek bemutatására, 

- a magántanulóvá nyilvánítási kérelmek indokainak tényfeltárására, 

- a magántanulók tanulmányi eredményességére – a tanulmányok teljesítésére és 

várható befejezésére – vonatkozó információk összegyűjtésére. 

A szakmai ellenőrzés közvetett célként jelölte meg az egyes intézmények magántanulóvá 

nyilvánítási gyakorlatának szakmai értékelését, és annak visszacsatolását az iskolákhoz. 

2. Összegzés 

2.1. A szakmai ellenőrzés a szülői kérelemre és a saját kérelemre magántanulóvá nyilvánítási 

eljárást vizsgálta az általános és középiskolákban a 2014. január 1-jei állapot szerint. 

2.2. A szakmai ellenőrzés tartalmilag négy területen gyűjtött információt: 

- az eljárás jogszerűsége, 

- a tanulmányok teljesítése, 

- a magántanulók jellemzői, 

- a magántanulóvá nyilvánítási kérelem indokai. 

2.3. A szakmai ellenőrzés módszertana biztosította a teljes körű helyzetfeltárást, és az anonim, 

egyénenkénti információgyűjtést. 

2.4. A személyes adatokat a vizsgálatot végző OH az ellenőrzés teljes folyamatában az 

adatvédelmi szabályok betartásával kezelte. 

2.5. A leghátrányosabb településeken élő magántanulók almintakénti bemutatását a 

tartózkodási cím település jegyzékből történő kiválasztása tette lehetővé. 
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2.6. Az érintett iskolák 97%-a a kérelemre magántanulóvá nyilvánított tanulókra vonatkozó 

adatközlésnek 2014. március 3-17. között eleget tett. 

2.7. Az adatszolgáltatás ideje alatt az OH az intézmények részére telefonon és E-mailben 

folyamatos segítséget és konzultációs lehetőséget biztosított. 

2.8. A magántanulóvá nyilvánítási eljárásra és a magántanulók tanulmányi eredményességére 

vonatkozó adatokat az OH szakértők közreműködésével intézményenként kiértékelte. 

2.9. A magántanulót nyilvántartó iskolák a szakmai ellenőrzés eredményéről 2014. május 31-

ig értékelőlapon kaptak visszajelzést.  

2.10. A teljes körű állapotfelmérés összesített adatai szerint 1778 iskolában 8217 tanuló 

folytat kérelemre magántanulóként tanulmányokat.  

2.11. A kérelemre magántanulók száma 2014. január 1-jei állapot szerint 34,26%-kal 

magasabb (2097 tanulóval több) a 2013/2014. tanév statisztikai jelentésében közölt 6120 

főnél. 

2.12. A magántanulók összes tanulóhoz viszonyított aránya nem éri el az 1%-ot, 0,68%. 

2.13. A magántanulók 25%-a életkorát tekintve a 15-16 éves korosztályhoz tartozik. 

2.14. A magántanulók többsége, 60%-a 1 éve magántanuló, tehát a 2013/2014. tanévben 

került ebbe a státuszba. A vizsgálati eredmények alapján a magántanulók 24%-a 2. tanéve 

folytatja tanulmányait magántanulói jogviszonyban. 

2.15. A kérelemre magántanulók 26%-a hátrányos helyzetű, az általános iskolákban az 

arányuk megközelíti a 32%-ot. 

2.16. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a magántanulók között 14,53%, a 

teljes tanulónépességben 7,83%. 

2.17. A sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók a kérelemre magántanulók körében jelentősen felülreprezentáltak. 

2.18. A magántanulók 33%-a az általános iskola 6-8. évfolyamán folytat tanulmányokat. 

2.19. Az adatközlők a tanulók személyes élethelyzetének ismeretében döntötték el, hogy a10 

tipizált indok közük melyik tekinthető a magántanulóvá nyilvánítás elsődleges okának. 

2.20. A magántanulók 27%-a családi körülményekre hivatkozással kérte a tanórai 

foglalkozások alóli felmentést. Többségében a család életkörülményei nem teszik lehetővé a 

mindennapos iskolába járást, gyakran szükség van a tanuló otthoni munkájára. 

2.21. Az egészségi állapot miatt a magántanulóvá nyilvánítottak aránya a vizsgált mintában 

17,43%, 1432 fő, akik egy része valószínűsíthetően szakorvos, vagy szakértői bizottság 

javaslatára, és nem egyéni kérelemre került magántanulói státuszba. 

2.22. Az életkorra hivatkozással 466 főt nyilvánítottak magántanulóvá, legfőbb indoka a 

többszöri évfolyamismétlésből adódó túlkorosság. 

2.23. A kérelemre magántanulók legnépesebb csoportját alkotják (2746 fő, 33,42%) az 

életvitelszerűen külföldön tartózkodó tanulók, akik többségében az általános iskolai 

korosztályba tartoznak. 

2.24. A magántanulók közül 120 fő közlekedési nehézségek miatt nem tud eleget tenni 

mindennapos iskolába járással a tanulmányi kötelezettségének. 

2.25. A 8217 magántanuló 10,21%-át magatartási okokból mentették fel a tanítási órák 

látogatása alól. A kétharmaduk a 13-16 éves korosztályba tartozik, és az 5-8. évfolyamon 

folytat tanulmányokat. 
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2.26. A magántanulók 6%-a, 492 fő speciális képessége folytán aktív sport, művészeti, vagy 

tudományos tevékenységet folytat, ami nem teszi lehetővé a rendszeres iskolába járást. 

2.27. 121 fő kérte szociális körülményei miatt a magántanulói jogviszonyt. A rendelkezésre 

álló adatok szerint,12 éves korig szociális helyzetére tekintettel senkit nem nyilvánítottak 

magántanulóvá. 

2.28. Munkavállalás miatt 146 tanulót nyilvánítottak magántanulóvá, ami az összes 

magántanuló 0,43%-a. A tanulók 16. életévüktől folytatnak kereső tevékenységet. 

2.29. 35 fő azon tanulók száma, akik másik iskolában is folytatnak tanulmányokat. A 

párhuzamos tanulmányok nem köthetők életkorhoz, 6-23. életévig találunk köztük tanulókat.  

2.30. A szakmai ellenőrzés alapvető célja volt annak megállapítása, hogy az intézmények 

eljárási gyakorlata megfelel-e a jogszabályi követelményeknek. 

2.31. A magántanulóvá nyilvánítási kérelmek (szülői, saját jogú) 27 tanuló esetében, 

valószínűsíthetően, téves adatközlés következtében nem állnak rendelkezésre. 

2.32. Az iskolák a magántanuló nyilvánításról írásban (határozatban) értesítik a kérelmezőket. 

Az adatszolgáltatásban szereplő 8217 magántanulóból – értesítés hiányában – a közölt 

információk alapján, 19 főnek bizonytalan a jogviszonyi helyzete. 

2.33. A szakmai ellenőrzésben szereplő 8217 magántanulói kérelemből 186 (2,26%) esetben 

kérték az iskolák a kormányhivatal döntését. 

2.34. Az iskolák 2115 esetben fordultak a gyermekjóléti szolgálatokhoz, ami az összes tanuló 

25,74%-a. Az intézmények vezetői a jogszabályi előírást meghaladó mértékben igényelték a 

döntés előkészítésben a szociális intézmény közreműködését.  

2.35. A tapasztalatok szerint a magántanulók tanulmányi kötelezettségét az értesítés 

tartalmazza. Az iskolák 94,37%-ban eleget tesznek tájékoztatási kötelezettségüknek. 

2.36. A szakmai ellenőrzésben résztvevő iskolák a magántanulókat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően tartják nyilván. 

2.37. Az adatszolgáltatás alapján az iskolák a kérelemre magántanulók 68,45%-ának (5625fő) 

engedélyezték az iskola foglalkozásain való részvételt. 

2.38. A legalább 2. éve magántanuló (3263 fő) több, mint 25%-a (842 fő) nem vett rész a 

tanév végi osztályozó vizsgán, 15%-a (489 fő) sikertelen vizsgát tett. A kérelemre 

magántanulók 40%-a (2421 fő) a 2013/2014. tanévben évfolyamismétléssel folytathatta 

tanulmányait. 

2.39. Összességében a kérelemre magántanulók alig több 59%-a tett eredményes osztályozó 

vizsgát a 2012/2013. tanév végén. 

2.40. A 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgáin a magántanulók 57%-a nem vett részt 

vizsgán, 26%-a eredményesen adott számot tudásáról, és 17%-a sikertelenül vizsgázott. 

2.41. A tanulók 31%-a félévkor nem volt vizsgára kötelezett. 

2.42. A jogszabály értelmében a kérelemre magántanuló egyénileg készül. A rendelkezésre 

álló információk szerint a kérelemre magántanulók 21%-ának az iskolák valamilyen módon 

segítséget nyújtanak a tanulmányi követelmények teljesítéséhez. 

2.43. A leghátrányosabb településeken 553 magántanuló él, ennek 31%-a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében. 

2.43.1. Az elmaradott településeken a magántanulók 67%-a 15-17 éves korú, akik nagyrészt 

az általános iskola felső tagozatán folytatnak tanulmányokat. 
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2.43.2. A folyamatos magántanulói jogviszony éveinek számában nincs különbség az 

országos és a hátrányos helyzetű települések létszámmutatói között. 

2.43.3. A hátrányos helyzetű településeken a hátrányos helyzetű magántanulók aránya több 

mint háromszorosa az országos átlagnak. Az arányszám a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulóknál több mint hatszoros. 

2.43.4 Az elmaradott településeken a magántanulók között a sajátos nevelési igényű, és a 

BTM tanulók aránya magasabb. 

2.43.5. A hátrányos helyzetű településeken a tanulók egyharmada (36,35%) családi 

körülményekre hivatkozással kéri a mindennapos iskolába járás alóli felmentést. 

2.43.6. A kérelmi indokok között második helyen szerepel az egészségi állapot (25%). 

2.43.7. A külföldön tartózkodó tanulók száma a hátrányos helyzetű településeken 30 fő (5, 

42%). 

2.43.7. Az 553 tanuló közül 44 főt saját kérelmére nyilvánították magántanulóvá, 5 tanuló 

esetében nem áll rendelkezésre a szülői kérelem.  

2.43.8. Az iskolák a kérelmekről 3 tanuló kivételével írásban adtak értesítést. Az igazgatók, a 

rendelkezésre álló adatok szerint 16 kérelem elbírálását a kormányhivatalokra bízták. 

2.43.9. Az iskolák 310 esetben kérték ki a gyermekjóléti szolgálat szakvéleményét, a 

hátrányos helyzetű települések magántanulóinak 56%-ára vonatkozóan. 

2.43.10. A tanulmányi kötelezettségeikről 531 tanulót írásban tájékoztattak. 

2.46.11. A hátrányos helyzetű településen élő 553 tanulóból 398 főnek engedélyezte az iskola 

igazgatója a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételt.  

2.43.12. A hátrányos helyzetű települések magántanulóinak 66%-a kizárólag az évfolyam 

ismétlésével folytathatta tanulmányait.  

2.43.14. A 2013/2014. tanévben félévkor az 553 magántanuló 23,15%-a tett eredményes 

osztályozó vizsgát, ami közel azonos a teljes magántanulói körben azonosított aránnyal.  

2.43.15. A 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgakötelezettségről az intézmények a 

tanulók 79%-át értesítették, az összes magántanulóra vetítve ez az arány 62,05%.  

2.43.16. A tanulmányi követelmények teljesítéséhez, a hátrányos helyzetű településeken146 

tanuló kap az iskolától segítséget.  

2.44. A szakmai ellenőrzés 1778 iskola magántanulóvá nyilvánítási gyakorlatát értékelte. 

2.45. A magántanulóvá nyilvánítási eljárás 900 iskolában megfelel a jogszabályi előírásoknak, 

809 intézményben az eljárás egy-egy eleme, vagy egy-egy tanuló vonatkozásában nem 

követte a jogszabályokban foglaltakat. Az értékelés 69 olyan iskolát talált, ahol az eljárást 

jogsértőnek minősítette.  
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3. Az ellenőrzés előkészítése 

Az ellenőrzést előíró rendelet egyértelműn meghatározta a vizsgálandó intézménytípusokat: 

általános iskola, gimnázium, és szakközépiskola. A magántanulók köre a jogszabályi 

rendelkezések értelmében 3 egymástól elkülöníthető csoportra osztható. A szakértői bizottság 

(nevelési tanácsadó) szakvéleménye, és a szakorvosi javaslat alapján magántanulóknál az 

eljárás jogszerűségének vizsgálata indokolatlan, mivel az iskola minden esetben egy 

szakmailag alátámasztott álláspontnak tesz eleget. Megalapozottnak látszott az ellenőrzöttek 

körének szűkítése a harmadik nagy csoportra, a kérelemre magántanulóvá nyilvánított 

tanulókra. 

A 2012/2013. és a 2013/2014. tanév statisztikai adatai a kijelölt magántanulói körben 10%-os 

csökkenést jeleztek. Az intézmények kiválasztásában és a tanulólétszám meghatározásában a 

mintavételi szempontok nem voltak alkalmazhatóak. Az OH a teljes körű helyzetfeltárás 

mellett döntött. A szakmai ellenőrzést – a szülői kérelemre és a saját döntés alapján 

magántanulók – az általános és középiskolákban, a rendelkezésre álló statisztikai adatok 

szerint 1804 intézményben 6120 magántanulóvá nyilvánítási eljárás vizsgálatát tervezte 

megvalósítani. 

A kérelemre magántanulói státusz folyamatosan változó, a tanév során bármikor 

kezdeményezhető, vagy visszavonható. A fentiekre tekintettel szükséges volt az adatfelvétel 

időpontjának pontos megjelölése. A január 1-jében történő meghatározást több szempont is 

indokolta. 2014. január 1-jétől a magántanulókra vonatkozó jogszabályok változtak. A 

gyermekjóléti szolgálat véleményét már a hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá 

nyilvánítása előtt is meg kell kérni. A külföldön tartózkodó, de ott tankötelezettséget nem 

teljesítő tanulók számára ugyancsak ettől kezdően nyílt lehetőség, hogy kérjék magántanulóvá 

nyilvánításukat. A 2014. január 1-jén magántanulói jogviszonyban lévők tanulmányi 

kötelezettségének teljesítésére vonatkozott az osztályozó vizsga kötelezettség, tehát 

valamennyi adatszolgáltatásban szereplő tanulónak a jogszabályi előírások szerint félévkor is 

osztályozó vizsgát kellett tennie. 

3.1. Az ellenőrzési tartalom 

Az ellenőrzés tartalmának meghatározásában 4 kiemelt szempont érvényesült. 

 

1. Az eljárás jogszerűsége 

- a szülői kérelem megléte 

- az írásba foglalt szülői értesítés a magántanulóvá nyilvánításról: 

- a szülő értesítésének ügyiratszáma 

- a szülő értesítésének kelte 

- a magántanulóvá nyilvánítás időszaka  

- a tanulmányi kötelezettségek meghatározása 

- a tanóra és tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel engedélyezése 

- a magántanulók nyilvántartása az osztálynaplókban 

- a kormányhivatal határozatának szükség szerinti rendelkezésre állása 

- a gyermekjóléti szolgálat szakvéleménye 

 

2. A tanulmányok teljesítésére vonatkozó információk 

- osztályozó vizsga a 2012/2013. tanév végén 

- a 2012/2013. tanév végi osztályozó vizsgákról szóló értesítés megléte 

- osztályozó vizsga a 2013/2014. tanév félévkor 
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- a 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgákról szóló értesítés megléte 

- felkészülés az osztályozó vizsgára (önállóan, iskola segítségével) 

 

3. A magántanulók jellemzői: 

- a tanuló életkora 

- hány éve magántanuló 

- hányadik évfolyamra jár 

- hátrányos helyzetű 

- halmozottan hátrányos helyzetű  

- sajátos nevelési igényű 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

 

4. A magántanulóvá nyilvánítási kérelem indokai: 

- családi körülmények 

- egészségi állapot 

- életkor 

- életvitelszerű tartózkodás külföldön 

- iskolába járás közlekedési nehézségei 

- magatartászavar 

- sport/művészeti elfoglaltság 

- szociális körülmények 

- tanuló munkavállalása 

- tanulói jogviszonnyal rendelkezik másik iskolában 

 

A tipizált indokok megjelölése mellett lehetőség volt magyarázatul szolgáló szöveges 

kiegészítésre. 

A szociokulturális körülmények árnyaltabb megismerését szolgálta a leghátrányosabb 

településen élő magántanulók bemutatása. 

3.2 Az ellenőrzés módszertana 

A szakmai ellenőrzés módszertanának két szempontnak kellett megfelelni: 

- a teljes körű helyzetfeltárás adatszolgáltatásának technikai biztosítása, 

- a magántanulókra vonatkozó információk egyénenkénti, anonim adatközlése. 

A teljes körűség az érintett köznevelési intézmények online adatszolgáltatásával volt 

biztosítható. Az adattartalomban megjelölt információk csak egyénre vonatkozóan, 

személyhez kötötten voltak értelmezhetők, ennek érdekében az iskolák a magántanulókról 

egyéni űrlapot töltöttek ki. 

Az OH az adat és információgyűjtést az adatvédelmi követelmények betartásával végezte. Az 

Nkt. 41. § (5) és 43. § (3) bekezdések értelmében a személyes adatok törvényi felhatalmazás 

alapján kezelhetők és adhatók át. A szakmai ellenőrzés célhoz kötötten, személyre 

azonosíthatatlan módon, statisztikai módszerekkel használta fel az intézmények által 

rendelkezésre bocsátott adatokat. Az adatkezelő gondoskodott az adatok biztonságos 

tárolásáról, és kijelölte a hozzáféréssel rendelkezők körét. A szakmai ellenőrzés összefoglaló 

jelentésének elkészültével egy időben az adatszolgáltatással létrejött adatbázist – legkésőbb 

2014. december 31-ig – megsemmisíti. 

A leghátrányosabb településeken élő tanulók almintakénti bemutatását egyedi ellenőrzési 

módszertani eszköz alkalmazása tette lehetővé. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel 

sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerinti 

listát tartalmazott az adatközlő űrlap. A leghátrányosabb helyzetű települések listájáról 
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kiválasztva az iskolák bejelölték, ha a tanuló a jegyzéken szereplő valamelyik településen 

rendelkezett tartózkodási címmel. 

Az adatszolgáltatásról valamennyi intézmény elektronikus levélben kapott értesítést. 

Az online felületre a köznevelési intézmény a rendelkezésére bocsátott egyedi kóddal tudott 

csatlakozni. Az intézményi kód garantálta az adatok biztonságos kezelését. Az értesítés 

egyben felhívta az igazgatók figyelmét a belepési kód harmadik személy részére történő 

átadásának kockázatára, ami tagintézmények, telephelyek, és intézményegységek esetében is 

az intézményvezető felelősségi körébe tartozott. 

Valamennyi értesítést kapott általános és középiskola adatszolgáltatási kötelezettséggel 

tartozott. Azok a köznevelési intézmények, melyek szülői kérelemre és/vagy tanulók saját 

döntése alapján, az adatfelvételre kijelölt időpontban (2014. január 1-je) nem tartottak nyilván 

magántanulót, nemleges válaszukat az online felületen az adatszolgáltatás lezárásával kellett, 

hogy közöljék. 

Az általános intézményi adatok előzetesen feltöltésre kerültek. Az iskola az adatszolgáltató 

nevét és beosztását is fel kellett hogy tüntesse, ami az értékelést követően, a félreértésekre 

okot adó, vagy téves adatszolgáltatás következtében vitás kérdések tisztázásakor bizonyult 

hasznosnak. Az űrlapok kitöltését jellemzően vezető, vezető-helyettes, pedagógus, 

gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szociálpedagógus, iskolatitkár, ügyviteli 

alkalmazott, ügyintéző, titkárságvezető, tanuló-nyilvántartó, szabadidő-szervező, könyvelő, 

gazdasági vezető, adminisztrátor végezte. Nem minden esetben a munkaköréből következően 

tanügyi kérdésekben járatos közalkalmazottak tettek eleget a feladatnak. 

Az online adatlap tájékoztatásul feltűntette a 2013/2014. tanévi statisztikában közölt 

magántanulói létszámot. 

Az intézmények tanulónként végezték az adatfelvételt az űrlapokon, melyet tájékoztató levél 

és részletes útmutató segített. 

3.3. Az ellenőrzés lebonyolítása 

Az adatok rögzítésére a 2014. március 3. és 17. közötti időszak állt rendelkezésre. Az 

adatszolgáltatást határidőre nem teljesítők ismételt értesítést kaptak. Az intézmények a 

szakmai ellenőrzésben való közreműködésnek felelősen tettek eleget. Az iskolák 97%-a 

teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adatközlő intézmények aránya megfelelt az 

OH teljes körű állapotfelmérés célkitűzésének. 

Az adatszolgáltatás ideje alatt telefonon, e-mailben konzultációs kapcsolat állt az intézmények 

rendelkezésére. Legtöbbször fogalmi kérdéseket kellett tisztázni, különösen, ha a kitöltő nem 

volt maradéktalanul a szükséges ismeretek birtokában. Az érdeklődök gyakran kértek 

technikai segítséget is az adatlapok kitöltésében. Az OH valamennyi szakmai ellenőrzésre 

vonatkozó elektronikus levélben érkezett kérdést (141) írásban megválaszolt. 

3.4. A szakmai ellenőrzés eredményének visszacsatolása 

Az értékelés a magántanulóvá nyilvánítási eljárás jogszerűségére vonatkozott, valamint a 

tanulmányok teljesítéséről adott visszajelzést. Az intézményi adatok értékelésében szakértők 

működtek közre. Az OH az értékelőlapokat a vállalt határidőre – 2014. május 31. – megküldte 

az érintettek részére. Az iskolák az adatszolgáltatási felületen tekinthették meg a 

magántanulóvá nyilvánítási eljárásuk értékelőlapját, így a visszacsatolást a közölt adatokkal 

közvetlenül összevethették. Az értékelés megismerését követően ugyancsak nagy számban 

érkeztek az OH-hoz kérdések telefonon és levélben egyaránt. Gyakran részletekre kiterjedő 

szakmai megbeszélések keretében sikerült a magántanulókat érintő tanügyi kérdéseket 

egyértelműsíteni. 
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4. Az adatszolgáltatás intézményei 

A szakmai ellenőrzéshez az OH valamennyi általános iskolától, gimnáziumtól és 

szakközépiskolától kért adatot, összesen 3110 intézménytől, a felkérésnek 3016 iskola eleget 

tett. A közölt információk alapján, a 2014. január 1-jei állapot szerint kérelemre magántanulót 

nem tartottak nyilván 1238 általános és középiskolában. Az adatszolgáltatásnak nem tett 

eleget 94 intézmény, közülük a 2013/2014. tanév statisztikai jelentései szerint 8 iskolában volt 

magántanuló. A rendelkezésre álló adatok értelmében, a szakmai ellenőrzés 10 

magántanulóról nem rendelkezik információval. Az állapotfelmérés biztonsággal tekinthető 

teljes körűnek. 

Az összesített adatok szerint 1778 iskolában 8217 tanuló folytat kérelemre magántanulóként 

tanulmányokat.  

A magántanulók száma a tanév folyamán bármikor változhat. A vizsgált minta 3%-a január 1-

je és az adatszolgáltatás időpontja (2014. március 7.) között került magántanulói státuszba. 

Feltételezhető ennek ellenkezője is, hogy az adott időpontban még magántanulók közül 

néhányan visszatértek a mindennapos iskolába járásba, vagy jogviszonyuk megszűnt az adott 

intézményben, esetleg szünetel.  

A kérelem alapján magántanulói jogviszonyban változást eredményezhet az is, ha szülői 

kérelem alapján magántanulóról a szakértői bizottság, vagy szakorvos állapítja meg a 

magántanulói státusz indokoltságát. 

 

1. táblázat: Összehasonlító táblázat 

Magántanulók számának változása 

Ellátott Feladat 

Saját döntés alapján Szülői kérelem Kérelemre összesen Összes tanuló 
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%
 

Általános Iskola 117 126 1
1 

4530 4213 5420 4647 4339 5421 750333 0,72 

Gimnázium 153 185 423 685 667 2111 838 852 2534 220472 1,15 

Speciális szakiskola 12 10 0 84 64 0 96 74 0 0 0 

Szakiskola 61 52 0 432 163 0 493 215 0 0 0 

Szakközépiskola 226 221 147 384 419 115 610 640 262 239071 0,11 

Összesen 569 594 571 6115 5526 7646 6684 6120 8217 1209876 0,68 
1 

Kiskorú tanuló saját kérelemre nem kerülhet magántanulói jogviszonyba 

 

A magántanulók összes tanulóhoz viszonyított aránya nem éri el az 1%-ot. A két tanév 

statisztikai jelentéseit összehasonlítva, a kérelemre magántanulók létszáma a 2013/2014. 

tanévben 9%-al csökkent (6684 fő, 6120 fő). Az adatfelvétellel összegyűjtött létszámadatok, 

és a tanévek (statisztikai) létszámai között lényeges eltérés mutatkozik. A kérelemre 

magántanulók száma 2014. január 1-jei állapot szerint 34,26%-kal magasabb, 8217 fő. 

Az intézménytípusok közötti megoszlás bizonytalan. Az általános iskolákban a magántanulók 

száma 25%-ot emelkedett. Az 5421 főből, a közölt adatok alapján 51 fő 5-8. évfolyamon, 

gimnáziumi képzésben vesz részt.  
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A gimnáziumokban a saját kérelemre magántanulók száma 2013. szeptember 30-tól 2014. 

január 1-jéig 185 főről 423 főre növekedett, a szülői kérelemre magántanulók száma 667 főről 

2111 főre növekedett. 

A szakközépiskolákban - hangsúlyozottan a rendelkezésre álló adatok szerint - a 

magántanulók számában a tanév elejei állapothoz képest jelentős csökkenés mutatható ki. 

Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a gimnáziumokban a statisztikai jelentés 

és az adatfelvételi időpont között a magántanulók száma háromszorosára nőtt, míg a 

szakközépiskolákban 41%-ára csökkent. A szakközépiskolai csökkenés indokolható lenne a 

szakképzésben részvevő magántanulók speciális helyzetével.  

A szakközépiskolákban a magántanulói jogviszony a közismereti tanórai foglalkozások 

látogatása alól ad felmentést. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény a 

magántanulói jogviszonyról nem rendelkezik. A 39. § (1) bekezdés értelmében: 

A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. 

A gyakorlati képzésen való részvétel rendjét a törvény 35-41.§-ai szabályozzák. 

Az ilyen mértékű gimnáziumi létszámnövekedésnek nincs indokolható magyarázata. 

Tekintettel a statisztikai adatközlés, és az ellenőrzés jellegű adatszolgáltatási gyakorlat 

tapasztalati tényeire, az iskolák az évfolyamra történő besorolásnál gyakran figyelmen kívül 

hagyják a gimnáziumi és szakközépiskolai évfolyamok közötti megkülönböztetést. A 

létszámváltozási tendenciák ismeretében feltételezzük, hogy mindkét intézménycsoportban 

növekedett a magántanulók száma, a szakképzést nyújtó intézményekben kisebb mértékben. 

 

1. ábra:  Magántanulók létszámának változása 
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5. A magántanulók jellemzői 

5.1. A magántanulók életkora 

A kérelemre magántanulók 6 és 25 év közötti korosztályba tartoznak. A tankötelezettség 

kezdetén a létszámuk összesen 47 fő, ami fokozatosan emelkedik, 12. életévig 4-5% között 

változik. A 13-14 év közötti korosztálynál mutatható ki kisebb létszámnövekedés (7-9%). A 

vizsgálati adatok szerint a magántanulók száma 15 éves korban eléri az 1031 főt, ami a teljes 

csoport több mint 12%. A 10% feletti arány fennmarad a 18. életévig, ezt követően 

ugrásszerűen csökken. Az adatközlők még 25 éves korban is jeleztek 10 fő magántanulót. 

 

2. táblázat: Az életkor és a magántanulói jogviszony 

Az életkor és a magántanulói jogviszony 

Életkor Fő 
Hány éve magántanuló 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 47 0,57% 47                       

7 294 3,58% 276 18                     

8 378 4,60% 252 117 9                   

9 399 4,86% 175 140 75 9                 

10 432 5,26% 207 90 89 44 2               

11 397 4,83% 183 91 55 38 26 4             

12 455 5,54% 239 104 40 26 30 14 2           

13 584 7,11% 322 131 53 22 19 21 14 2         

14 754 9,18% 438 170 67 24 12 15 12 16         

15 1031 12,55% 633 254 84 24 13 12 6 5         

16 993 12,08% 621 249 79 24 8 3 4 4 1       

17 876 10,66% 562 227 67 9 6 2 1 0 1 1     

18 844 10,27% 535 205 70 23 2 7 0 0 1 1     

19 390 4,75% 229 110 30 14 5 1 0 0 0 1     

20 184 2,24% 123 44 13 2 1 0 0 1         

21 83 1,01% 57 15 8 0 2 0 0 1         

22 44 0,54% 39 2 1 2                 

23 18 0,22% 8 9                   1 

24 4 0,05% 2 2                     

25 10 0,12% 6 4                     

Összesen 8217 100,00% 4954 1982 740 261 126 79 39 29 3 3 0 1 
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5.2. Hány éve magántanuló 

A magántanulók többsége (60%-a) 1 éve magántanuló, tehát a 2013/2014. tanévben került 

ebbe a státuszba. 

A vizsgálati eredmények alapján az érintettek 24%-a 2. tanéve folytatja tanulmányait 

kérelemre magántanulóként, a 9-20 év közötti valamennyi korosztályban az előfordulásuk 

20% feletti, legtöbben (30-35%) a 9-10 éves tanulók között vannak. A 16-17, és a 19 éves 

korosztály 20-25%-a 2. éve magántanuló. 

A tanulók 9%-a 3. éve, 3%-a 4. éve magántanulói jogviszonyban teljesíti tanulmányi 

kötelezettségét. A 10 éves korúak körében a 3 éve magántanulók aránya meghaladja a 20%-

ot. 

A 14 éves életkorban lévő tanulók között 16 fő 8. éve magántanuló. A 16-19 éves 

korcsoportban találunk 1-1 főt, aki 9-10. éve magántanulóként vesz részt a közoktatásban. 

 

2. ábra: Az életkor és a magántanulói jogviszony időtartama 
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5.3. Kiemelt figyelmet igénylő magántanulók 

 

A kiemelt figyelmet igénylő magántanulók kritériumait az országos adatokhoz viszonyítva 

elemeztük.  

3. táblázat: Kiemelt figyelmet igénylő magántanulók 

Kiemelt figyelmet igénylő magántanulók 

 

Életkor 
Fő % 

H-H H-H-H SNI BTM 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

6 47 0,57% 2 4,26% 0 0,00% 3 6,38% 1 2,13% 

7 294 3,58% 16 5,44% 4 1,36% 10 3,40% 1 0,34% 

8 378 4,60% 25 6,61% 6 1,59% 19 5,03% 10 2,65% 

9 399 4,86% 32 8,02% 14 3,51% 25 6,27% 16 4,01% 

10 432 5,26% 44 10,19% 13 3,01% 32 7,41% 15 3,47% 

11 397 4,83% 49 12,34% 20 5,04% 22 5,54% 28 7,05% 

12 455 5,54% 88 19,34% 50 10,99% 44 9,67% 31 6,81% 

13 584 7,11% 145 24,83% 80 13,70% 76 13,01% 54 9,25% 

14 754 9,18% 291 38,59% 193 25,60% 102 13,53% 78 10,34% 

15 1031 12,55% 533 51,70% 319 30,94% 143 13,87% 119 11,54% 

16 993 12,08% 443 44,61% 267 26,89% 153 15,41% 90 9,06% 

17 876 10,66% 283 32,31% 138 15,75% 126 14,38% 53 6,05% 

18 844 10,27% 129 15,28% 61 7,23% 82 9,72% 47 5,57% 

19 390 4,75% 54 13,85% 20 5,13% 32 8,21% 20 5,13% 

20 184 2,24% 16 8,70% 6 3,26% 14 7,61% 8 4,35% 

21 83 1,01% 6 7,23% 2 2,41% 8 9,64% 5 6,02% 

22 44 0,54% 2 4,55% 1 2,27% 4 9,09% 1 2,27% 

23 18 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,56% 0 0,00% 

24 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

25 10 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Összesen 8217 100,00% 2158 26,26% 1194 14,53% 896 10,90% 577 7,02% 

 

A kérelemre magántanulók 26%-a hátrányos helyzetű, arányuk a teljes tanulónépességben 

21,74%. Az általános iskolákban az aránymutató 29,37%, a vizsgált magántanuló csoportban 

31,81%. 

A 2013/2014. tanévben az összes tanuló 7,83%-a halmozottan hátrányos helyzetű, a 

magántanulók 14,53%-a. Az általános iskolákban ez az arány 11,69%, a magántanulók 

körében 19,3%.  

A sajátos nevelési igényű tanulók aránya a vizsgálati mintában 10,9%, az összes tanuló 

esetében 4,84%. Az általános iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók aránya a 

magántanulók körében 12,64%. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók aránya 7,02%, a teljes 

tanulónépességben 5,71%. 

Összességében megállapítható, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók aránya a kérelemre 

magántanulók között az átlagos aránymutatókhoz viszonyítva felülreprezentált, különös 

tekintettel az általános iskolákra.  
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4. táblázat: Magántanulók évfolyami besorolása 

Magántanulók évfolyami besorolása 

Évfolyam 
Életkor 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Össz % 

1. évf. 47 258 132 16 12 4 3 1 3 1 0 0 1 
       

478 5,82% 

2. évf. 
 

36 216 149 26 13 13 6 3 9 2 2 0 
       

475 5,78% 

3. évf. 
  

29 205 183 27 16 13 12 4 5 3 1 
       

498 6,06% 

4. évf. 
  

0 29 188 162 36 33 25 24 10 4 0 1 
      

512 6,23% 

5. évf. 
  

1 0 20 168 177 90 94 109 64 14 4 1 
      

742 9,03% 

6. évf. 
    

1 19 184 199 127 176 100 27 10 0 
      

843 10,26% 

7. évf. 
     

1 17 208 225 262 181 55 10 5 0 1 
    

965 11,74% 

8. évf. 
       

23 239 266 257 81 31 9 1 0 
    

907 11,04% 

9. évf. 
       

1 13 151 189 198 151 14 5 1 
    

723 8,80% 

10. évf. 
        

1 10 140 222 177 42 12 4 2 1 
  

611 7,44% 

11. évf. 
        

1 0 25 191 189 93 35 22 6 2 0 5 569 6,92% 

12. évf. 
        

0 0 1 34 213 144 81 31 20 12 0 2 538 6,55% 

13. évf. 
        

0 0 0 0 18 53 22 6 2 0 2 0 103 1,25% 

9. évf (szakképz) 
        

1 9 11 29 18 5 1 0 
    

74 0,90% 

10. évf (szakképz) 
         

2 5 11 8 2 1 1 
    

30 0,37% 

11. évf (szakképz) 
           

3 9 3 2 0 
    

17 0,21% 

12. évf (szakképz) 
            

2 2 0 0 
    

4 0,05% 

13. évf (szakképz) 
             

7 7 3 2 0 0 1 20 0,24% 

14. évf (szakképz) 
            

2 7 17 14 10 3 2 2 57 0,69% 

15. évf (szakképs) 
             

0 0 0 2 
   

2 0,02% 

5. évf. gimn. 
    

1 1 2 
      

1 
      

5 0,06% 

6. évf. gimn. 
    

0 2 6 
      

0 
      

8 0,10% 

7. évf. gimn. 
    

0 0 1 9 2 2 
   

0 
      

14 0,17% 

8. évf. gimn. 
    

1 0 0 1 8 6 3 2 
 

1 
      

22 0,27% 

Összesen 47 294 378 399 432 397 455 584 754 1031 993 876 844 390 184 83 44 18 4 10 8217 100,00% 
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5.4. A magántanulók iskolai évfolyami besorolása 

Az első évfolyamon, az 5-15 év között, az összes kérelemre magántanulóvá nyilvánított 

tanuló 5,82%-a tanul. Az 1 fő 18 éves tanuló, valószínűsíthetően téves adatközlés, mivel 

szakközépiskolában tanul, így az évfolyamok számozása miatt sem folytathat tanulmányokat 

első évfolyamon. 

 

Általános iskola 2. évfolyamán a vizsgálati minta 5,78 %-a folytat tanulmányokat, 7-17 év 

között, 9 fő 15 éves, többségükben több éve magántanulók. 

 

A harmadik évfolyamon a 8217 magántanuló, több mint 6%-a teljesíti tankötelezettségét, 8-18 

év között. Az egy 18 éves tanulót 6 éve, életkorára tekintettel nyilvánították magántanulóvá. 

A jogszabályi rendelkezések szerint nappali munkarend szerinti általános iskolában sajátos 

nevelési igényű tanuló esetében a 17. életév felső korhatár 2 évvel meghosszabbodik. 

 

A negyedik évfolyamon a vizsgált mintában szereplő tanulók 6,23%-a folytat tanulmányokat, 

9-19 év között. Az 1 fő 19 éves tanuló sajátos nevelési igényű. 

 

Az ötödik évfolyamon a kérelemre magántanulók aránya az előző három évfolyamhoz képest 

némileg emelkedett, meghaladja a 9%-ot, életkoruk 10-19 év között változik. Az 1 fő 19 éves, 

5 éve magántanuló, a jogszabályi rendelkezések szerint nem folytathatna tanulmányokat 

nappali munkarend szerinti általános iskolában. Egy tanuló esetében az adatközlő feltehetőleg 

tévesen jelölte meg az életkort (8 év). 

 

A hatodik évfolyamon az ellenőrzött minta 10%-át meghaladó arányban tanulnak 

magántanulók 10-18 éves életkor között. A 18 éves korú 10 fős csoportból csak a sajátos 

nevelési igényű tanulók (5 fő) általános iskolai jogviszonya tekinthető jogszerűnek. 

 

A hetedik évfolyamon fordulnak elő legnagyobb arányban magántanulók, arányuk közel 12%. 

Az adatközlés szerint életkoruk 11-21 év között van. A hetedik évfolyamra sorolt 1 fő 11 éves 

tanulót feltehetőleg tévesen jelölte meg az adatokat kitöltő. A 21 éves sajátos nevelési igényű 

tanuló sem rendelkezhet jogviszonnyal nappali munkarend szerinti általános iskolában. 

 

Nyolcadik évfolyamos ellenőrzési mintában szereplő magántanulók több mint 11%-a, 

életkoruk 13-20 év közötti. Az adatsorok elemzéséből megállapítható, hogy ezen az 

évfolyamon, az alsóbb évfolyamokhoz képest a 18 éves tanulók száma megháromszorozódott 

(10 főről 31 főre). A 17 év felett csak akkor rendelkezhetnek a tanulók jogviszonnyal, ha 

sajátos nevelési igényűek.  

 

A gimnázium 9-13. évfolyamán folyamatosan csökkenő arányban (8,8-1,25%) találunk 

kérelemre magántanulókat. Az életkorukat tekintve 9. évfolyamon 13-21 év között fordulnak 

elő magántanulók. Az alsó korhatár (13 év 1 fő) vonatkozásában ebben az esetben sem 

lehetünk biztosak az adat valódiságában. 

 

A szakközépiskolai évfolyamok magántanuló létszámai bizonytalanok (lásd: 4. Az 

adatszolgáltatás intézményei). A rendelkezésre álló adatok szerint a kérelemre magántanulók 

2,46%-a folytat tanulmányokat szakközépiskolában 14-25 év között, a legtöbben 9. 

évfolyamon. 
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Külön csoportot képeznek a 6, ill. 8 osztályos gimnáziumok magántanulói, arányuk a 

rendelkezésre álló adatok szerint az összes magántanulóhoz viszonyítva 0,62%, 49 fő. 

Bizonytalan, hogy az információt nyújtó intézmények kellő körültekintéssel különbséget 

tettek a gimnáziumi és az általános iskolai évfolyamok között. Tekintettel az adatszolgáltatási 

pontatlanságra, feltételezhető, hogy ezekben az intézménytípusokban nagyobb a magántanulói 

jogviszonyban oktatott tanulók száma. 

 

3. ábra: Magántanulók évfolyami besorolása 
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6. A magántanulóvá nyilvánítási kérelmek okai 

Az adatközlők a tanulók személyes élethelyzetének ismeretében az egyéni űrlapokon 10 

tipizált ok egyikének kiválasztásával megjelölték, hogy mi tekinthető a magántanulóvá 

nyilvánítás elsődleges indokának. Az adatszolgáltatásban a kötelezően kitöltendő tartalmakon 

kívül opcionális információként szerepelt a kérelem indoktípusának szöveges kiegészítése. A 

8217 magántanuló 57%-ában nyújtottak az adatközlők kiegészítő információt, melyekből a 

kérelem indokainak, és a magántanulók helyzetének tényszerű megismerése érdekében 

szöveghűen (az esetleges, személyi azonosításra alkalmas információk elhagyásával) közlünk 

válogatást. 

6.1. A családi körülmények 

A családi körülményeket a 8217 magántanulóból 1817 esetben jelölték meg a kérelem 

elsődleges indokaként, ami az összes magántanuló 22,1%-a, ezek közül 62%-a egy éve, 27%-

a két éve, és több mint 8%-a 3 éve magántanuló. 

A vizsgált intézménytípusok valamennyi évfolyamán találunk családi körülményekre 

hivatkozással magántanulókat, 50%-uk a 6-9. évfolyamon folytat tanulmányokat. 

Az 1817 fő 38%-a hátrányos helyzetű, ami jelentősen meghaladja a magántanulók körében 

mért átlagot (26,26%), és lényegesen magasabb a teljes tanulónépesség aránymutatójánál 

(21,27%). A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 22%, ami 8%-kal több a 

magántanulók körében megállapított mutatónál (14%), és közel háromszorosa az összes 

tanuló (7,83%) körében kimutatott aránynak. 

A sajátos nevelési igényű tanulók száma 193 fő (10,62%), a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma 114 fő (6,27%), mindkét adat összhangban van 

az összes magántanulóra érvényes adatokkal. Az országos átlag az előbbi csoportban 4,84%, 

az utóbbiban 5,71%. 

A családi ok olyan gyűjtőfogalom, mely sok esetben a kitöltő döntésén múlt, hogy nem 

valamelyik másik kategóriát jelölte meg a kérelem indokaként (közlekedési nehézségek, 

külföldi tartózkodás, életkor, magatartási problémák vagy szociális körülmények). Az is 

megállapítható, hogy egy-egy tanulónál az egyéni helyzet összetettsége miatt halmazati okra 

vezethető vissza a magántanulói státusz iránti kérelem indoka. 

 

A gyermeküket nevelő magántanulók 

A még kiskorú, gyakran 16 év alatti tanköteles tanulókat, akik gyermeket várnak, vagy már 

megszületett gyermekük gondozása miatt mindennapos iskolába járással nem tudnak eleget 

tenni tanulmányi kötelezettségüknek, az iskola magántanulói státuszba helyezi. Számuk 

megbecsülhetetlen, mivel csak akkor rendelkezünk információval, ha a kitöltő a tipizált ok 

bejelölése mellett szöveges kiegészítést is tett. 

 

A magatartási problémák 

A magatartási problémák a szülők és az iskola számára egyaránt konfliktusos helyzetet 

teremtenek. A magatartási problémákat sok esetben az iskola állapítja meg, és látszólag a 

többi tanuló védelmében közvetíti a szülők felé. 
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5. táblázat: A magántanulóvá nyilvánítás oka 

 A magántanulóvá nyilvánítás oka   

Kérelem indoka 

 

Életkor 
Össz % 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Családi körülmények 
9 36 48 51 39 54 57 90 158 272 286 257 242 125 49 23 15 5 1 0 1817 22,11% 

Egészségi állapot 
2 22 25 29 34 27 51 59 112 167 225 226 252 99 62 26 9 4 0 1 1432 17,43% 

Életkor 
    4 3 4 24 53 143 135 52 23 10 5 3 2 2 1 2 466 5,67% 

Életvitelszerű tartózkodás 

külföldön 

34 211 270 288 324 273 258 269 232 154 131 127 114 45 10 3 2 0 0 1 2746 33,42% 

Iskolába járási közlekedési 

nehézségek 

0 8 12 14 6 5 5 6 6 12 12 12 11 7 1 1 2 0 0 0 120 1,46% 

Magatartászavar 
1 13 17 11 18 22 54 100 142 220 121 72 41 6 0 1 0 0 0 0 839 10,21% 

Sport/művészeti 

elfoglaltság 

0 1 3 6 6 11 21 27 40 37 48 93 115 55 20 9 0 0 0 0 492 5,99% 

Szociális körülmények 
      3 8 7 25 26 18 19 10 1 3 2 2 0 0 124 1,51% 

Tanulói jogviszonnyal 

rendelkezik másik iskolában 

1 3 3 0 1 2 2 1 4 1 6 6 1 0 2 1 0 1 0 0 35 0,43% 

Tanuló munkavállalása 
          3 13 26 33 34 13 12 4 2 6 146 1,78% 

Összesen 47 294 378 399 432 397 455 584 754 1031 993 876 844 390 184 83 44 18 4 10 8217 100,00% 
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1. ábra:A magántanulóvá nyilvánítás oka 

 
 

 

 

A tanulmányi célok megvalósítása 

Az ebbe a csoportba tartozó tanulók általában időszakosan speciális tanulmányokat folytattak, 

vagy jelenleg is folytatnak más intézményekben. 

 

Az egészségi állapot 

„A szülő kérelmének indokai: gyermeke súlyos vérképzőszervi betegségben szenved, emiatt 

nem járhat közösségbe, magántanulói státusza orvosilag is indokolt. Mivel számára fontos a 

steril környezet, látogatót sem fogadhat, eltekint a tanító a felzárkóztatástól.” 

„A tanuló egészségi állapota hosszadalmas kivizsgálásokat igényel.” 

 

A tartós védelembe vett tanulók 

A gyermekotthonban élő tanulóknál gyakran kezdeményezik a magántanulói státuszt, a 

bentlakásos intézményben fejlesztőpedagógus foglalkozik velük, aki segíti tanulmányi 

felkészülésüket. A javítóintézetbe került tanulók, korábbi iskolájukban magántanulói 

jogviszonyba kerülnek, és ott tesznek osztályozó vizsgát. 

 

 

A külföldi tartózkodás 

Az iskola a külföldi tartózkodással összefüggő magántanulói kérelmet, előfordult, hogy 

családi indokként ítélte meg, különösen olyan esetekben, amikor a tanuló várhatóan átmeneti 

ideig tartózkodik külföldön, vagy a kiutazás, valamilyen egyéni családi körülménnyel 

magyarázható, ill., ha a tanuló tanulmányi célból tartózkodik külföldön. 

„A család, a szülők munkája miatt, előre láthatólag 1 évig külföldön tartózkodik, ezért kérték 

a tanuló magántanulói státuszát.” 
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 „Művészházaspár gyermeke. Kettős állampolgár. Rendszeres külföldi fellépések miatt nem 

tudják biztosítani gyermekük iskolába járását. Az iskolával rendszeres kapcsolatot tartanak, a 

tanuló felkészítését a minőségi tudás megszerzésére törekedve felelősségteljesen végzik.” 

„Az édesapa munkája miatt gyakran tartózkodik külföldön, ahova a család elkíséri. A 

pedagógusszülők vállalják a tanuló felkészítését az osztályozó vizsgákra.” 

„A szülőket ideiglenesen külföldön foglalkoztatja a munkáltatójuk, a tanuló hol 

Magyarországon, hol külföldön tartózkodik.” 

 „A tanuló külföldi ösztöndíjat kapott.” 

 

A szülők nevelési elvei 

A szülők gyermekük nevelését, oktatását – pedagógiai elvekre, lelkiismereti okokra 

hivatkozva – mindennapos iskolába járás nélkül, a családban kívánják megoldani, így 

gyermekük tankötelezettségének magántanulóként tud eleget tenni. 

„A szülő óvja a gyermekeit a veszélyektől, otthon látja őket biztonságban.” 

„Családi nevelésről alkotott egyéni látásmód, vallási meggyőződés miatt nem igénylik a 

tanuló felkészítését.” 

 „Általános iskolánk pedagógiai programja szerint szeretné taníttatni gyermekét, de fizikailag 

a közlekedést nem tudja megoldani.” 

„A család egyéni módszerek szerint neveli a tehetséges gyermeket, fejlődési üteme eltérő 

kortársaitól, és egészségügyi problémái is vannak.” 

„A gyermekem számára a mai világban a legbiztosabbnak azt látjuk, ha minél tovább a 

család védelmét élvezi. az otthoni környezet lehetővé teszi az otthontanulást, mivel az egyik 

szülő folyamatosan otthon van a gyerekekkel, így részére biztosíthatók a nyugodt tanulási 

körülmények. A gyermek számadását felkészültségéről, tanulmányi előmeneteléről az iskola 

által meghatározott helyen és időpontban lehetővé tesszük. 

„A szülő rendezett családi körülményeket biztosít gyermeke számára. A szülők úgy gondolják, 

hogy gyermekük számára az általuk biztosított körülmények és az iskolával való 

együttműködés keretében a gyermek előrehaladása számukra megfelelő módon biztosított.” 

„A tanuló határozott elképzelése a tanulásával kapcsolatosan (otthon egyénileg), valamint a 

szülő által is támogatott kérelem miatt magántanulói státusz engedélyezett. 

 

 

Részvétel a családi feladatokban 

A családi körülményei miatt magántanulók többsége ebbe a csoportba tartozik. A nehéz 

élethelyzetben lévő tanulók aktív részt vállalnak a családi munkamegosztásban, ápolják a 

beteg szülőket, házimunkát végeznek, gondozzák a kisebb testvéreket, ezért nincs lehetőségük 

a mindennapos iskolába járásra. 

 „Édesanyja rokkant, az ellátásában szükség van a tanuló segítségére.” 

„A szülei elváltak, édesapja nevelte az öccsével együtt. Az édesapa szeptemberben meghalt, 

így ő látja el a testvérét is.” 

„A tanuló családi körülményei miatt (édesanyja egyedül, nehéz körülmények között neveli, 

apja elhunyt) vállalta, hogy a 11. és 12. évfolyam követelményeit a 2013/14. tanévben egy 

tanév alatt, osztályozó vizsgák keretén belül teljesíti. Az első félévben magántanulóként a 11. 

évfolyam, második félévben a 12. évfolyam anyagát teljesíti, hogy mihamarabb érettségi 

vizsgát tehessen, munkába állhasson, és segíthesse a család megélhetését.” 

 „Az édesanyja egészségi állapota megromlott, 4 kiskorú gyermeket nem tud ellátni segítség 

nélkül. A háztartási munkák és a testvérek ellátásában az édesanya leánya segítségére szorul, 

ezért kérte gyermeke magántanulóvá nyilvánítását.” 
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Életkor 

Annak ellenére, hogy az életkor külön kategóriaként volt választható, több adatközlő az 

életkort a családi okok közé sorolta. 

„Túlkorosságára való tekintettel. Frusztrálva érzi magát.” 

„Többször ismételt osztályt, így osztálytársaihoz képest túlkoros. Életkori sajátosságaiból 

adódóan nehezen tud beilleszkedni a közösségbe.” 

 

Beilleszkedés az iskolai közösségbe 

A magatartási problémák, a túlkorosság, gyakran akadálya az osztályközösségbe való 

beilleszkedésnek. 

„A nagykorú tanuló beilleszkedési problémára hivatkozik kérvényében. Annyira rosszul érzi 

magát osztályában, hogy az már egészségi állapotára is kihat, pszichoszomatikus 

betegségeket okoz.” 

„Visszatérve Kanadából alacsonyabb osztályba került vissza, így jóval idősebb az 

osztálytársainál, ezért nehézséget okoz számára a beilleszkedés.” 

„A tanuló életében bekövetkezett családi változások miatt, a szülők válása miatt állami  

 

A szociális körülmények 

A szociális körülmények miatt magántanulóknál elsősorban a nehéz anyagi helyzet a 

meghatározó, a mindennapos iskolába járás költségeit sem tudja a család fedezni. Ezek a 

tanulók gyakran kényszerülnek alkalmi, vagy rendszeres munkavállalásra. 

 „Édesanya cselekvőképtelen, édesapa elhunyt, ennek következtében az iskola mellett a 

tanulónak dolgoznia kell. Jövője érdekében az iskola elvégzése fontos számára, de 

elengedhetetlen, hogy pénzt keressen.” 

„Nehéz anyagi körülmények között élnek, ezért alkalmanként diákmunkát kell vállalnia.” 

„A család anyagi körülménye a szülő elmondása alapján nem teszi lehetővé a mindennapi 

iskolába járást.” 

„A szülő egyedül neveli gyermekét, nehezen tudja biztosítani a tanuló napi utaztatását.” 

 

Az állandó lakó/tartózkodási hely változása 

Azok a tanulók, akik a család megélhetéséből adódóan nem tartózkodnak folyamatosan 

lakóhelyükön, csak magántanulóként tudnak eleget tenni tanulmányi kötelezettségüknek. 

„Mutatványos család gyermeke, akik más-más településen lépnek fel.” 

„A tanuló életvitelszerűen az iskolától 220 km-re költözött, de tanulmányait ebben az 

iskolában szeretné befejezni.” 

 

Tanulási nehézségek 

„A szülő tanulási nehézségek miatt is kérte a tanuló felmentését.” 

„A tanuló súlyosan diszlexiás és diszgráfiás, osztályközösségben nem tud tanulni.” 

6.2. Az egészségi állapot 

A kérelem indokaként feltüntetett egészségi állapot egy komplex kategória, melybe 

beletartoznak a folyamatos kórházi kezelést igénylő tanulók, a gyermeket váró tanulók. Azok 

a sajátos nevelési igényű tanulók, akiknek a szakértői bizottság nem javasolta a magántanulói 

jogviszony létesítését, de szülői kérelemre az iskola biztosította azt. A szakorvosi 

szakvélemény alapján magántanulói státuszba helyezett tanulók. Azok a tanulók is ebbe a 

csoportba taroznak, akiknek szülei kérelmük alátámasztására orvosi igazolást mellékeltek, de 

arra is találunk példát, hogy orvosi szakvélemény nélkül a kérelmező egészségi állapotra 

hivatkozással kezdeményezte a magántanulóvá nyilvánítást. 
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Az egészségi állapot miatt magántanulóvá nyilvánított csoport az iskolai ellátás 

szempontjából problematikus. A rendelkezésre álló információkból nem állapítható meg 

egyértelműen, hogy ezeknek a tanulóknak az iskola a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

biztosítja-e a tanulmányi felkészülést, jogszabály vagy kérelemre magántanulónak tekinti, és a 

tanuló az osztályozó vizsgákra önállóan készül fel. 

 

Az egészségi állapot miatt magántanulóvá nyilvánítottak aránya a vizsgált mintában 17,43%. 

50%-ot meghaladó a 8-11. évfolyamon tanulmányokat folytatók kategóriába tartozók aránya, 

ebből következően életkoruk 15-18 év közé tehető. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya a 

vizsgált minta kétszerese, meghaladja a 21%-ot. 

 

Gyermeket váró tanulók 

A várandós tanulók többsége kiskorú, gyakran még tankötelezett, őket az iskolák egészségi 

állapotukra tekintettel – orvosi gazolás alapján – mentik fel a tanórai foglalkozások alól. 

 

A krónikus betegség 

A krónikus betegségben szenvedő tanulóknak egészségi állapotuk nem teszi lehetővé a 

mindennapos iskolába járást. 

 „Pánikbetegséggel és allergiás asztmás panaszokkal kezelik a gyermekemet, folyamatos 

orvosi kezelés alatt áll.” 

„A tanuló asthmás, gyakran rohamai vannak, ezért intézményi keretek között nem 

fejleszthető.” 

 „A tanuló diabéteszes. Az édesanya azért kérte a magántanulói státuszt, mert emiatt a tanuló 

sokszor hiányzik.” 

„Súlyos gerincproblémái miatt nem tudja végigülni a tanórákat.” 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

A sajátos nevelési igényű tanulók egy részéről valószínűsíthető, hogy szakértői vélemény 

alapján helyezték magántanulói státuszba, tehát nem kérelemre magántanulók. A másik 

csoportba tartózókról a rendelkezésre álló információkból sokszor nem állapítható meg 

egyértelműen, hogy szakértői bizottság javaslatára, vagy szülői kérelemre történt a 

magántanulóvá nyilvánítás. Gyakori, hogy több lépcsős folyamat során válik a sajátos 

nevelési igényű tanuló magántanulóvá: a szülői kérelmet, utólag a szakértői bizottság is 

megerősíti. A leírtakból, több esetben feltételezhető, hogy a tanuló fogyatéka lehetővé tenné 

az iskolai foglalkozásokon való részvételt, de a szülő a rendszeres utazást nem tudja 

megoldani. Gyakran az iskolai feltételek nem biztosítottak a tanuló egyéni bánásmódot 

igénylő oktatására. 

 „Kerekes-székes tanuló személygépkocsival történő mindennapos szállítása anyagilag nem 

megoldható. 

A tanuló autizmusa miatt közösségben nem nevelhető.” 

„Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanuló, a mindennapos utazáshoz a felügyeletet a szülők 

nem tudják biztosítani” 

„Mivel a tanuló siket, nem megoldott a középiskolai oktatása. 9.,10.évfolyamról van 

bizonyítványa, így iskolánkban jelnyelvi tolmács segítségével 11. évfolyamon 

magántanulóként folytatja tanulmányait.” 

„A tanuló súlyos pánikbetegsége miatt sajátos nevelési igényű, iskolába járni állapota miatt 

nem képes. Haladása tanulmányaiban otthoni konzultációk, írásbeli kapcsolattartás, illetve 

esetenként délutáni személyes találkozások alkalmával biztosított. Középfokú komplex 

nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből.” 
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 „Mozgássérült, önállóan nehezen mozog. Bejáró, az autóbuszon nem tud közlekedni. Ezen 

kívül heti rendszerességgel kell a szülőknek vinniük rehabilitációs szakrendelésre” 

 

Tartós gyógykezelés kezelés alatt álló tanulók 

A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók egészségi állapotuk miatt nem tudnak iskolába járni. 

Gyakran folyamatos kórházi ellátásra szorulnak. 

 „A tanuló tartós betegsége miatt folyamatos kórházi kezelés alatt áll.” 

„A gyermek daganatos betegségben szenved.” 

 „Tbc. miatt kezelés, gondozás alatt áll, közösségben nem tartózkodhat.” 

„A tanulónak 2013 szeptemberében gerincműtétje volt, így majd csak a várható rehabilitációt 

(melynek időpontja bizonytalan) követően tud részt venni a tanórai foglalkozásokon.” 

 „A tanuló külföldi gyógykezelésen vesz részt.” 

 

Baleseti sérülés 

Előfordul, hogy a tanuló baleset következtében szorul rendszeres gyógykezelésre. 

„Motorbalesetből adódóan fekvő beteg.” 

„Sportsérülése volt, a műtét ellenére nem tudja terhelni a lábát.” 

 

Iskolába járással összefüggő egészségi panaszok 

Az egészségi okok között előfordul, hogy a panaszokat, éppen az iskolába járás váltja ki, vagy 

erősíti fel. 

„Vidékről bejáró tanuló, az utazás problémát okoz, mert rosszul van az autóbuszon. 

Közösségbe is nehezebben illeszkedik be, mint az átlag.” 

 „Tartós közösségben tartózkodás körülményeit nehezítő, egészségügyi probléma. Társai 

elutasítóak vele szemben. Étkezése is nehezített lisztérzékenysége miatt.” 

 

Azonosítatlan egészségi panaszok 

Az egészségi okok között találunk olyan panaszokat, melyeket orvosi vizsgálat során még 

nem sikerült azonosítani, vagy a szülők orvosi igazolással nem, vagy csak részben 

alátámasztott egészségi problémákra hivatkozással kérik a magántanulóvá nyilvánítást. 

„A tavalyi év ősz végi, téli időszakban sorozatos és folyamatos megbetegedések voltak a 

családban. Ezt, és az esetleges kórházi kezelést szeretnék elkerülni. Az édesanya GYES-n van, 

így biztosítani tudja a felkészítést.” 

„Többször ismétlődő pánik jellegű rosszullétei (mellkasi fájdalom, szapora szívverés, 

hányinger, remegés) miatt szeretnék a szülők kivizsgáltatni a gyermeket, ezért kérvényezik a 

magántanulói jogviszonyt. 

6.3. Az Életkor 

Az életkorra hivatkozás legfőbb indoka a többszöri évfolyamismétlésből adódó túlkorosság. 

Az osztálytársainál 2-3 évvel idősebb, a tanulás iránt egyre motiválatlanabb tanuló már nem 

tud beilleszkedni az évente változó osztályközösségbe. 

A vizsgált mintában 9. életévig nem szerepel életkorra hivatkozás a magántanulóvá 

nyilvánítás indokaként. A 4 fő 10 éves 1. évfolyam tanulója, a 11-12. évesek 3-4. osztályosak. 

Az életkoruk miatt magántanulóvá nyilvánítottak 60%-a 15-16 éves, egy fő kivételével az 

általános iskola 2-8. évfolyamának tanulói, 75%-a 5-8. évfolyamon folytat tanulmányokat, 

42% azok aránya, akik 2-3 éve magántanulói jogviszonyban vannak.  

A csoportba tartozó magántanulók 59%-a hátrányos helyzetű, 36%-a halmozottan hátrányos 

helyzetű. Sajátos nevelési igényű, és beilleszkedési magatartási nehézséggel küzdő 15-15%. 

Valamennyi aránymutató lényegesen meghaladja a magántanulók körében mért átlagot. 
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Túlkoros tanulók 

„A jóval fiatalabb osztálytársaival már nem tudott baráti kapcsolatokat kialakítani, betegség 

és lelki problémák miatt sokat hiányzott.” 

„Az 5. osztály többszöri megismétlése miatt a fiatalabb osztályközösségbe nem tudott 

beilleszkedni. Napi konfliktusa (verekedés) volt a tanulókkal, gyakran fenyegette és 

bántalmazta őket.” 

„A tanuló osztálytársainál átlagosan négy évvel idősebb.” 

 

Az életkorral összefüggő tanulmányi okok 

Az előrehozott érettségi vizsgát tett tanulók a 12. évfolyamot magántanulóként kívánják 

bejezni, előfordul, hogy egyéb tanulmányok teljesítése miatt, életkori hivatkozással történt a 

magántanulóvá nyilvánítás. 

„Életkorára tekintettel más oktatásban is részt vesz.  Az osztályozó vizsgával kapcsolatban 

minden tanárral egyénileg egyeztetett. Két tárgyból eredményes vizsgát tett, a többi tárgyból 

elégtelen jegyet szerzett.” 

„A tanuló már rendelkezik rész érettségivel más intézményből. Tanulmányait az érettségi 

befejezése céljából kezdte meg intézményünkben.” 

„A tanuló egyedi továbbhaladását kérte a tanulmányi idő rövidítése miatt, a 11. és 12. 

évfolyamot egy tanévben kívánja elvégezni.” 

„A tanuló sikeres érettségi vizsgát tett 2 tantárgyból. Egy tantárgy követelményeinek nem 

felelt meg, ezért évet ismételhetett, a helyzetre való tekintettel magántanulóként. Szóban forgó 

tantárgy tanóráira akadálytalanul bejárhat a tanuló.” 

6.4. Életvitelszerű tartózkodás külföldön 

Az életvitelszerűen külföldön tartózkodó tanulók iskolai jogviszonya szünetel, mivel itthon 

nem tudnak eleget tenni tanulmányi kötelezettségüknek. 2014. január 1-jétől törvényi 

rendelkezés lehetőséget biztosít, hogy magántanulóként fenntartsák magyarországi tanulói 

jogviszonyukat. A vizsgált minta 33,42%-ában az adatszolgáltatók a magántanulóvá 

nyilvánítás okaként a külföldi tartózkodást jelölték meg, mely ezzel az arányszámmal az első 

helyen szerepel az okok között. Az adatfelvétel időpontjául megjelölt 2014. január 1-jei 

állapot szerint, a jogszerűen külföldön élő tanulók nem folytathattak tanulmányokat 

magántanulóként. Joggal feltételezhető, hogy az ebbe a csoportba sorolt tanulók egy részének 

a gyakorlatban szünetel a jogviszonya. A külföldi tartózkodás indoka az egyéb okok között is 

szerepel (családi körülmények, sport/művészeti elfoglaltság, tanulmányok folytatása más 

intézményben). Az ebben a halmazban magántanulónak jelölt tanulók száma ténylegesen nem 

állapítható meg. 

 

A 2746 magántanuló többségében általános iskolai oktatásban vesz részt, azon belül is alsó 

tagozaton (50%), a kérelemre magántanuló 6 évesek 80%-a külföldön él. A felső tagozaton az 

arány 34%, ebből következően gimnáziumi képzésben lényegesen kevesebb az arányuk 

(15%), szakközépiskolában nem érik el az 1%-ot.  Ebben a magántanulói körben a hátrányos 

helyzetű (5,71%), a halmozottan hátrányos helyzetű (1,75%), a sajátos nevelési igényűek 

(2,15%), a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők (2,88%) aránya messze 

alatta van a magántanulók körében mért aránymutatóknak, és az országos átlagoknak is. 

 

A család tartósan külföldre költözött 

„Tartós külföldi munkavállalás miatt a család a gyermekekkel Németországba költözött. A 

szülők azt szerették volna, hogy a külföldi iskolába járás mellett a magyarországi 

tanulmányaikat is folytathassák az adott évfolyamon, amit a törvényi előírások 

magántanulóként lehetővé is tesznek.” 
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„A szülő előreláthatólag 3 évig külszolgálaton tartózkodik.” 

„A tanuló külföldön tanulói jogviszonyt létesített, de a szülő szeretné, hogy a magyarországi 

követelményeknek is évente megfeleljenek. Így látja biztosítva a későbbi hazaköltözéskor 

gyermeke visszatérését a magyar oktatási rendszerbe.” 

 

Kettős állampolgárok 

„A tanuló magyar-cseh kettős állampolgár, és iskolakötelezettsége mindkét országban fennáll, 

a szülői döntés szerint az iskolát Csehországban fogja megkezdeni. Magyarországon 

magántanulóként kívánja tankötelezettségét teljesíteni.” 

„Magyar szülők gyermekeként Amerikában született a tanuló. A szülők fontosnak tartják a 

magyar kapcsolatok ápolását, a magyar bizonyítvány megszerzését. A család nyaranta 

Magyarországra utazik, ekkor vizsgázik a gyermek.” 

„A gyermek és ikertestvére életvitelszerűen Görögországban tartózkodik, édesanyja magyar, 

édesapja görög, a gyermek görög állampolgár.” 

 

Tanulmányi és egyéb elfoglaltság miatti külföldi tartózkodás 

„Diák csereprogramban részvétel.” 

„Korosztályos válogatott teniszező, külföldön él.” 

„Továbbtanulása miatt időszakonként külföldi egyetemeken tanulmányokat folytat.” 

 „Sportolói pályafutását külföldön folytatja.” 

6.5. Iskolába járási közlekedési nehézségek 

A közlekedési nehézségek miatt magántanulóvá nyilvánítottak száma összesen 120 fő, nem 

éri el a teljes minta 1,5%-át. Az életkornak nincs meghatározó szerepe ebben a 

típushalmazban, szinte azonos arányban vannak a 8-9 évesek, és a 15-18 évesek, 10-10%. A 

fentiekből következően az iskolai évfolyam, vagy intézménytípus sem mérvadó, 10% feletti 

arány csak 1-2. évfolyamon és 7-8. évfolyamon fordul elő. A közlekedési nehézségek miatti 

magántanulók között a hátrányos helyzetűek aránya 17%, a halmozottan hátrányos 

helyzetűeké 6%, sajátos nevelési igényűek 15%, BTM tanulók 7%. 

Elsődleges ok, hogy a család legtöbbször olyan külterületen lakik, ahonnan a mindennapos 

iskolába járás nem megoldható. Arra is találunk példát, hogy a szülők olyan lakóhelyüktől 

távol eső iskolát választottak gyermekük számára, ahol tankötelezettségét csak 

magántanulóként tudja teljesíteni. 

 

A lakóhely és az iskola közötti távolság 

„Gyermekünk számára az otthon és az iskola közötti naponkénti ingázást anyagi és egyéb 

okok miatt nem tudjuk biztosítani.” 

„A család az iskolától olyan távol lakik, ahonnan a bejárás nem megoldható.” 

 „Külterületen, tanyán élnek.” Az időjárási viszonyoktól függően jár iskolába, a 2013/2014-es 

tanévben ez idáig a kedvező időjárás miatt napi rendszerességgel járt iskolába.” 

„A tanuló a tömegközlekedésben többször rosszul lett, napi iskolába kísérése nem 

megoldható, otthon egyénileg készül fel a vizsgákra. A vizsgákra a szülő hozza, mindig 

pontosan, felkészülten érkezik.” 
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Kollégiumi elhelyezés nem megoldható 

„A tanuló mozgássérült, nincs rehabilitációs elhelyezésre lehetőség.” 

„A kollégiumi szabályokat, illetve a zárt környezethez a tanuló nem tudott alkalmazkodni. A 

településről a mindennapi bejárás nehezen megoldható. A család szociális helyzetének 

romlása alátámasztja.” 

 

A választott iskola és a lakóhely közötti távolság 

A szülők a szabad iskolaválasztás jogával élve esetenként olyan intézménybe kérik 

gyermekük felvételét, ahova a mindennapos utazást nem tudják biztosítani. 

„A közvetlen környezetben lévő megfelelő iskolatípus hiánya.” 

6.6. A Magatartászavar 

A magatartási indokkal magántanulóvá nyilvánítottak iskolai viselkedése nem teszi lehetővé a 

többi gyermekkel együtt történő oktatásukat, agresszivitásuk a tanítási órákon nem kezelhető, 

előfordul, hogy ön- és közveszélyesek. Esetenként szakorvos, vagy más szakember javaslatára 

történik a magántanulói státuszba helyezés, de általában az iskola és szülő közösen állapodik 

meg a tanítási órák alóli felmentésről. Gyakorta pszichiátriai javaslat is alátámasztja a 

gyermekek magatartási és beilleszkedési problémáit. 

A magatartási okból magántanulók 8217 tanulóhoz viszonyított aránya 10,21%. Az életkori 

megoszlásra jellemző, hogy a 12 és 13 év között számuk megduplázódik (54-főről 100 főre), 

a legnagyobb arányban a 15 évesek vannak (26,22%), összességében a 13-16 év közötti 

tanulók alkotják a csoport 70%-át. Az életkorral összefüggésben a tanulók 70%-a 5-8. 

évfolyam között folytat tanulmányokat. A szakképzésben 10. évfolyamtól és a gimnáziumi 

oktatásban 5-8. évfolyamig egy fő kivételével nem találunk magatartásra hivatkozással 

magántanulót. 

A csoportba tartozó magántanulók 58%-a hátrányos helyzetű, 40%-a halmozottan hátrányos 

helyzetű, ami magasan meghaladja a magántanulók teljes körében kimutatott arányt. A sajátos 

nevelési igényűek aránya 26%, a BTM tanulóké 22%, az aránymutató ezekben a 

kategóriákban is többszöröse a magántanulók teljes körében megállapítottnak (10,90% és 

7,03%). 

 

Gyermekvédelmi szakellátottak 

 „Beilleszkedési és magatartási problémákkal küzd a tanuló, amely akadályoztatja 

tanulmányainak folytatását nappali tagozaton.”  

 

Fegyelmi döntést követően átmeneti időre 

„Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a szülő nem tudott iskolát találni, ezért 

a járási kormányhivatal jelölt ki számára intézményt. A hivatal jelezte, hogy az eljárás 30 

napot is igénybe vehet, ezért a szülő kérelmezte az eljárás idejére a magántanulói státusz 

engedélyezését. A családsegítő javaslatával támogatta a szülő kérelmét. A kérés indokoltsága 

miatt az intézményvezető engedélyezte a magántanulói státuszt a kijelölt általános iskolába 

történő átvételig.” 

„Fegyelmi határozat alapján magántanuló.” 

 

Iskolai konfliktusok és azok kezelése 

 „Társaival, tanáraival szemben agresszív és kiszámíthatatlan. Órákra nem megy be, a 

pedagógus utasításait megtagadja.” 

"Szükségessé vált egy közösségváltás. Gyermekem családi napköziben kap felkészítést az 

általános iskolai követelmények teljesítésére. Fejlesztése kis csoportos foglalkozás keretében 

biztosított." 
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Rendszeresen bejár - szülői felügyelettel – néhány alkalommal a tanítási órákon is részt vesz, 

a közös kirándulásokon, programokon mindig meghívott – ilyen alkalmakkor is a szülői 

felügyelet biztosított.” 

 

Otthoni állandó felügyelet biztosítása 

„A szülő kérelmében arra hivatkozott, hogy a gyermek csavargása miatt félnek attól, hogy 

rossz társaságba keveredik. Otthon jobban tudják gyakorolni felügyeletét.” 

 bejön-e az iskolába, mert külterületen lakik.” 

 

Magatartási és beilleszkedési nehézségek 

„A tanuló magatartási nehézségekkel küzd, nem tud beilleszkedni az iskola érték-, szokás- és 

normarendszerébe, ezért kérte a szülő gyermeke magántanulói státuszba helyezését.” 

„Erkölcsi viselkedésével veszélyt jelent a tanulóközösségre. Közösségromboló magatartású. 

Az iskolában tanítási órákon és szünetekben is rendszeresen konfliktusba került a gyerekekkel, 

melyek többsége verekedésig fajult.” 

6.7. Sport/művészeti elfoglaltság 

A magántanulók 6%-a (492 fő) speciális képessége folytán aktív sport, művészeti, vagy 

tudományos tevékenységet folytat, ami nem teszi lehetővé a rendszeres iskolába járást. Az 

életkor emelkedésével számuk fokozatosan növekszik, többségében 17-19 évesek (54%), 

ebből következően a magántanulói csoport 56%-a 10-12. évfolyam tanulója, szakképzésben 8 

tanulót nyilvánítottak magántanulóvá. A típus csoportban 8 fő hátrányos, és 1 fő halmozottan 

hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényűek száma 9 fő, a BTM tanuló 16 fő. 

 

Aktív sportolók 

Az aktív sportolók versenyek, napi edzések miatt nem tudnak a tanítási órákon részt venni, 

néhányan sportpályafutásukat külföldön folytatják. 

„A tanuló versenyszerűen úszik.” 

„A téli olimpiára felkészülő válogatott keretének tagja (gyorskorcsolyázó).” 

„Az edzések miatt nem tud folyamatosan iskolába járni „Válogatott díjugrató, sokat jár 

versenyekre.” 

 „Az egész napos iskolai (iskolaotthonos) oktatási-képzési rendszerben, csak a délelőtti 

időszakban tud a tanórákon jelen lenni a tanuló. A délutános, másnapi felkészülést elősegítő 

foglalkozásokon nem tud részt venni. Esetenként edzőtábori elfoglaltságai vannak, nagyon 

ritkán az edzések a délelőtti időszakot érintik. A tanuló a tanítási órák több mint 90%-án jelen 

van, így a félévi és a tanév végi megfelelő osztályzattal rendelkezik.” 

 

Művészeti tevékenység 

A művészeti tevékenységük miatt magántanulók, idejük nagy részét tehetségük 

kibontakoztatására és fejlesztésére fordítják, ami nem teszi lehetővé, hogy tanítási órákon 

folyamatosan jelen legyenek. 

„A gyermek kiemelkedő zenei tehetséggel, abszolút hallással rendelkezik, ahhoz, hogy 

tehetségének megfelelő ütemben fejlődhessen, speciális időbeosztásra, elegendő gyakorlásra 

van szüksége.” 

 „Kettős állampolgár. Szülei művészek. Nagy felelősséggel készítik gyermekeiket művészi 

pályára. A tanulónak saját CD-i jelentek meg. Fellépései vannak a világszerte.” 

„Sorozatbeli szereplés miatt nehezen oldható meg a mindennapos iskolába járás.” 

A tanuló a modell szakmában dolgozik, ennek következtében sok időt tölt külföldön.” 

„Neves cirkuszi család vidéki és külföldi fellépései miatt kérték magántanulóvá nyilvánítását” 

„A tanuló a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályába jár.” 
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„Hegedül, kiemelkedő tehetségként nemzetközi mesterkurzusokra jár. Bejár az iskolába, de 

egyéni beosztás szerint tesz eleget tanulmányi kötelezettségeinek.” 

„3 hónapon keresztül a tanuló külföldön művészeti tevékenységet végez.” 

 

Speciális tanulmányok 

„A tanuló négy nyelven tanul. A szülő csak így tudja biztosítani ennek folytatását.” 

„A Kutató Diákok Országos Szövetségének tagjaként a SOTE-n és a SZTE-n végez 

kutatásokat.” 

 

6.8. A Szociális körülmények 

A szociális körülmények legtöbbször összefüggnek a családi helyzettel és a tanulók 

munkavállalásával, előfordul, hogy a tanuló magatartására is hatással vannak. A szociális 

körülmények miatti magántanulók száma 121 fő, az adatközlők besorolása szerint. A számuk 

feltehetően több, a családi körülmények miatti magántanulói csoport  jelentős része is 

szociális helyzete miatt került magántanulói státuszba (lásd: A szociális körülmények)  

Figyelemre méltó, hogy 12 éves korig szociális helyzetére tekintettel senkit nem 

nyilvánítottak magántanulóvá, 72% 15-18 éves. A tanulók 42%-a 7-10. évfolyamon folytatja 

tanulmányait, szakképzésben 12% vesz részt. A 124 tanuló 45%-a hátrányos, 31 %-a 

halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI tanulók aránya 11%, a BTM tanulóké 9%. 

 

Sajátos helyzet 

„A tanuló előzetes letartóztatását tölti javítóintézetében. A szülő Javítóintézettől kérte, hogy 

engedélyezzék gyermekének a tanulmányok folytatását az intézeti tartózkodása alatt. A 

javítóintézet igazgatója fordult hozzám kérelemmel a magántanulói státusz engedélyezéséért 

azzal az indokkal, hogy ők a felkészülést szaktanárokkal segítik, mi az osztályozó vizsgákat 

bonyolítsuk le. Ez félévkor megtörtént.” 

 

A család szociális körülményei 

„Nehéz szociális körülmények között él a család, az édesanya betegsége miatt a lány 

segítségére van szükségünk. Mivel újból kellene kezdeni a 10. évfolyamot, az új közösségbe 

nehezen illeszkedne be.” 

 „A tanuló be szeretné fejezni a 8. osztályt, de más településre való bejárás nagy anyagi terhet 

jelentene a családnak.” 

„A szülők három gyermeküket nehéz anyagi körülmények között nevelik, és az otthoni 

munkálatokba való besegítés miatt kérték ezt a lehetőséget.” 

6.9. A tanuló munkavállalása 

Munkavállalás miatt 146 tanulót nyilvánítottak magántanulóvá, ami az összes magántanuló 

0,43%-a. A tanulók 16. életévüktől folytatnak kereső tevékenységet – jellemzően 18-20 év 

között – tanulmányaik mellett. 

A munkavállalásra elsődlegesen a család anyagi helyzete miatt kényszerülnek, néhányan 

későbbi szakmai céljaik miatt válnak korai munkavállalókká. 

A tanulmányok mellett munkát végző fiatalok 8-15. évfolyam között folytatják 

tanulmányaikat, legtöbben a 11-12. évfolyamon (33%), valamint a szakképzés 14. 

évfolyamán (16%) tanulnak. A munkát vállaló magántanulók 7%-a hátrányos helyzetű, 3 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 5%, BTM tanuló 4%. 
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Anyagi helyzet 

„Szülői támogatás hiányában saját magáról kell gondoskodnia, ezért munkát kellett vállalnia, 

de tanulmányait szeretné befejezni.” 

 „Szüleitől külön költözött, saját maga fenntartásához munkát vállalt. Félévi és év végi 

osztályozó vizsgára köteleztük. A vizsgákkal kapcsolatban a tanárokkal a konzultációkon 

egyeztet.”  

 „A tanuló önfenntartó lett.” 

 „Munkát vállalt, mert a jövő tanévben szeretne főiskolára menni. A szülei nem tudják fizetni 

a tandíjat.” 

 

Jövőbeni szakmai célok 

„A tanuló hangtechnikus, multimédia fejlesztői munkát végez.” 

„A tanulónak a tanulmányaival kapcsolatosan ajánlottak fel munkalehetőséget, amit nem 

tartottak fenn a tanulmányok befejezéséig, így a tanuló úgy gondolta, hogy a biztos munkahely 

reményében a tanulmányait magántanulóként kívánja befejezni.” 

„Négy tárgyból sikeres előrehozott érettségi vizsgát tett. Német nyelvből eredménytelen 

javítóvizsgát tett, ezért meg kellett ismételnie a 12. évfolyamot. A tanuló munkát vállalt.” 

„Külföldi munkavállalás félévig.” 

6.10. Tanulói jogviszonnyal rendelkezik másik iskolában 

35 fő azon tanulók száma, akik másik iskolában is folytatnak tanulmányokat. A párhuzamos 

tanulmányok nem köthetők életkorhoz, 6-23. életévig találunk tanulókat. Jellemző, hogy 34% 

több éve rendelkezik kettős jogviszonnyal. Egytől 12. évfolyamig valamennyi évfolyamon 

találunk ebben a csoportban magántanulókat, többségében a 9-12. évfolyamon. Hátrányos 

helyzetű tanulót nem találunk a párhuzamos tanulmányokat folytatók között, 3 fő sajátos 

nevelési igényű. 

 

„A tanuló az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetsége Gimnáziumában is 

folytat tanulmányokat.” 

„Az International Cristian School of Budapest tanulója, aki magyar iskolai vizsgát is 

szeretne.” 

„A tanuló nyelvtanulás céljából Ausztriába utazik, ezért nem tudja teljesíteni az egyes 

tantárgyak tantervi követelményeit. „ 

„Vendégtanuló a - Felsőőr - ) középiskolában.” 

„Eszterházy Károly Főiskolára is jár” 

7. A magántanulóvá nyilvánítási eljárás 

 

A magántanulóvá nyilvánítás jogi alapja 

Nkt. 45. § (5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő 

kérelmére magántanulóként teljesíthető. 

A tanuló törvény által biztosított joga, hogy tankötelezettségének, vagy jogviszonyából adódó 

tanulmányi kötelezettségének magántanulóként tegyen eleget. A szülő, nagykorú tanuló 

esetén saját maga kezdeményezheti a magántanulói jogviszony létesítését. A kérelmet az 

iskola igazgatója teljesíti, írásban közli a szülővel/tanulóval a magántanulói jogviszony 

létrejöttét, a tanulmányok magántanulói jogviszony keretében történő folytatásának feltételeit, 

a kötelezettségeket.  
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Nkt. 45. (6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy 

tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok 

eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a 

gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, 

amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, 

hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat 

véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 75. § (1) bekezdés 

értelmében: 

Ha a tanuló - a szülő kérelme alapján - a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget 

tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre 

irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a 

gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, 

amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, 

hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat 

véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni véleményét. 

 

A szakmai ellenőrzés alapvető célja volt annak megállapítása, hogy az intézmények eljárási 

gyakorlata megfelel-e a jogszabályi követelményeknek. 

7.1. A kérelem 

A 2013/2014. tanévben, a 2014. január 1-jei állapot szerint, szülői kérelemre 7646, saját 

kérelemre 571 tanulót nyilvánítottak magántanulóvá. 

A szülői kérelemre magántanulóvá nyilvánítottak közül 81 tanulónál jelölték meg, hogy nem 

áll rendelkezésre a kérelem. Feltehetőleg a szűken vett fogalom használata vezetett a 

bizonytalan információközléshez: 

- gyermekvédelmi szakellátottak esetében a gyám a kérelmező, 

- hivatásos nevelőszülő a kérelmező, 

- javítóintézetbe került tanulók, 

- fegyelmi határozat alapján magántanulók. 

A fenti esetekben nem a szülő kezdeményezte a magántanulóvá nyilvánítást. 

Feltehetőleg azoknál a tanulóknál, akik hivatalosan nem elérhetőek megadott tartózkodási 

címűkön, vagy a szülők nem jelentették be külföldre távozásukat, nem áll rendelkezésre 

kérelem. Az iskola annak hiányában, mivel más státuszba nem tudta sorolni, magántanulóvá 

nyilvánította őket. Azok a tanulók, akiknek orvosi szakvéleményre tartós betegség miatt, vagy 

szakértői bizottság javaslatára biztosították a magántanulói státuszt, nem tartoznak a kérelem 

(szülői, saját jogú) alapján magántanulók közé. Számuk a vizsgálati mintában összesen 23 fő. 

Az adatösszefüggések 14 olyan tanulót jeleztek, akiknél az egyéni kérelem nem áll 

rendelkezésre, és a kérelem elfogadásáról szóló iskolai értesítés vagy kormányhivatali 

határozat sem. Az iskolai státuszba sorolásuk bizonytalan.  

A vizsgálat a közölt adatok alapján 13 olyan nagykorú tanulót talált, akiknél az adatközlők azt 

rögzítették, hogy nem áll rendelkezésre a saját kérelem. A további információkból 

megállapítható, hogy valamennyi tanulót magántanulóvá nyilvánították, 1 fő kivételével. 

Joggal feltételezhető, hogy a fogalom helytelen értelmezése vezetett a megtévesztő 

megállapításhoz. Az adatszolgáltatók figyelmen kívül hagyták, hogy saját jogon kérelmet 

kizárólag nagykorú tanuló nyújthat be. 
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7.2. Értesítés a magántanulóvá nyilvánításról 

Az iskola a magántanulóvá nyilvánításról írásban értesíti a kérelmezőt. Az igazgatók 

döntésüket gyakran határozatba foglalják. A rendelkezésre álló adatok alapján 58 

magántanulót nem értesítettek a megváltozott státuszba helyezésről, melyből 17 esetben nem 

áll rendelkezésre kérelem sem. Az adatokat vizsgálva 58 esetből 28 magántanulóvá 

nyilvánításnál feltűntették az értesítés ügyiratszámát, 2 esetben az iskola igazgatója a 

kormányhivatalhoz fordult. Összességében 28 olyan tanulót talált a szakmai ellenőrzés, akik 

ugyan kezdeményezték magántanulóvá nyilvánításukat, de megfelelő értesítés (határozat) 

hiányában a tanulmányi kötelezettségük teljesítésének módja tisztázatlan. 

Az adatszolgáltatásban szereplő 8217 magántanulóból a közölt információk alapján 30 főnek 

bizonytalan a jogviszonyának helyzete. 

7.3. A kormányhivatal eljárása 

Az iskola igazgatója, ha a hozzá benyújtott kérelemről nem dönt, a jogszabályi rendelkezés 

szerint köteles a területileg illetékes kormányhivatal oktatási főosztályához fordulni. A 

kormányhivatal eljárásában megkéri a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményét, 

ezek ismeretében határozatba foglalja döntését a magántanulóvá nyilvánításról. A 

határozatban foglaltakkal szemben a szülő jogorvoslatot nyújthat be a másodfokú hatósághoz. 

A szakmai ellenőrzésben szereplő 8217 magántanulói kérelemből 186 (2,26%) esetben kérték 

az iskolák a kormányhivatal döntését. 

A kiegészítő információkból megállapítható, hogy milyen típusú indokoknál bízták az 

igazgatók a kormányhivatalokra a döntést: 

A várandós és gyermeküket nevelő tanulók, akik többségében kiskorúak és tankötelesek, a 

legfiatalabb 14 éves. Több kiskorú anyának a gyámhatóság írta elő, hogy magántanulóként 

folytassa tanulmányait. 

 

Iskolai beilleszkedési nehézség 

„A szülő indoklása: fiam betöltötte a 17. életévét, így koránál fogva nem tud beilleszkedni. 

A tanuló az osztályban nem érzi jól magát, közösségben idegessé válik. Nem tud megfelelően 

beilleszkedni.” 

 

Krónikus betegség 

„A magántanulói kérelemhez csatolva van a Gyermek-pszichiátriai lelet is, amelyben 

iskolafóbiás tünetekkel a gyermekpszichiáter is kérte a magántanulói státuszhoz való 

támogatást.” 

„A tanuló saját kéréssel fordult az intézményvezetőhöz, hogy egészségi állapota miatt sokat 

hiányzik, és magántanulóként jobban tud összpontosítani a tantárgyakra.” 

 

Család szociális helyzete 

„A szülő indoka: Nehéz szociális körülmények között él a család, az édesanya betegsége miatt 

a lány segítségére van szükségünk.” 

„Kérelmében a szülő arra hivatkozott, hogy a gyermeket családi okok miatt nem tudják 

folyamatosan iskolába járatni. A fiú, többször dolgozik a szülők helyett, a legtöbb munka a 

gyermekre vár, az édesapa beteg, dolgozni nem tud, emelnie nem lehet. Az édesanya szintén 

beteges. A családban több gyermek is van, akik tudnának segíteni, az édesanya állítása szerint 

azonban " nem várhatom el tőlük, mert minden gyermekemnek családja van.” 

 

Külföldi tartózkodás 
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2014. január 1-jéig az iskolák jogszerűen saját hatáskörben nem nyilváníthatták 

magántanulóvá a külföldre távozott tanulókat. Kivételes esetekben, különösen a középiskola 

magasabb évfolyamán indokolt lehetett a tanulmányok befejezésének igényes, és az érettségi 

vizsga megszerzése érdekében a magántanulói jogviszony engedélyezése.  

„A tanuló családjával Ausztráliába költözött, ezért kérték a szülők a magántanulói státuszt.” 

„A szülő családi körülménye úgy alakult, hogy 2013 augusztusában határozatlan időre 

gyermekeivel külföldre költözött. Iskolánk tanulójának ez az utolsó tanéve a 2013/2014-es 

tanév középiskolai tanulmányai során, így iskolánkban szeretné befejezni megkezdett 

tanulmányait és leérettségizni.” 

 

Iskolai fegyelmi járás 

„A tanuló fegyelmi eljárás alanya volt, melynek határozata: " iskolából való kizárás". Mivel a 

szülő nem tudott gyermekének az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül iskolát 

találni, ezért a járási kormányhivatal jelölt ki számára intézményt. A hivatal jelezte, hogy az 

eljárás 30 napot is igénybe vehet, ezért a szülő kérelmezte az eljárás idejére a magántanulói 

státusz engedélyezését. A családsegítő javaslatával támogatta a szülő kérelmét. A kérés 

indokoltsága miatt az intézményvezető engedélyezte a magántanulói státuszt a kijelölt 

általános iskolába történő átvételig.” 

7.4. A gyermekjóléti szolgálat  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók – 2014. január 1-jétől a hátrányos helyzetű – 

tanulók magántanulói kérelmének megítéléséhez be kell szerezni a gyermekjóléti szolgálatok 

véleményét. A szakmai ellenőrzés, tekintettel az adatfelvételi határidőre (2014. január 1.), 

csak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál vizsgálta a szakmai vélemény meglétét. 

6. táblázat: A gyermekjóléti Szolgálat szakvéleménye 

Magántanulók Fő 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

szakvélemény 

Fő % 

Halmozottan hátrányos helyzetű  1194 898 75,21% 

Hátrányos helyzetű  964
1 

401 41,60% 

Méltányos csoportba nem tartozó 6059
2 

816 13,47% 

Összesen 8217 2115   
1
Létszám

 
a halmozottan

 
hátrányos helyzetű tanulók nélkül 

2 
Létszám a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nélkül 

 

Az iskolák 2115 esetben fordultak a gyermekjóléti szolgálatokhoz, ami az összes tanuló 

25,74%. Az intézmények vezetői a jogszabályi előírást meghaladó mértékben igényelték a 

döntés előkészítésben a szociális intézmény közreműködését.  

A teljes mintában a halmozottan hátrányos helyzetűek száma 1194 fő, 75,21%-ában a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a magántanulói kérelmek megítéléséhez megkérték a 

szolgálatok szakmai véleményét. Az adatok szerint 295 halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló magántanulói státuszba helyezéséhez nem áll rendelkezésre a gyermekjóléti szolgálat 

véleménye. Ezen tanulók egy része gyermekvédelmi szakellátott, akik annak ellenére, hogy 

halmozottan hátrányos helyzetűek, nem tartoznak a gyermekjóléti szolgálatok hatáskörébe. 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 

40. § (2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 

nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. … 

52. § A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe 

vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint 

a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. 

 

A tartós nevelésbe vett tanulók esetén - annak ellenére, hogy halmozottan hátrányos 

helyzetűek – nem kell kikérni a gyermekjóléti szolgálat szakvéleményét, hiszen ügyükben a 

gyámhivatal járt el. A gyermekjóléti szolgálatok feladata az alapellátás, a családban 

nevelkedett gyermekek helyzetének figyelemmel követése, melynek nem része a 

gyermekotthoni szakellátás.  

 

A tartós nevelésbe vett halmozottan hátrányos helyzetű magántanulókon kívül nem kérték ki a 

gyermekjóléti szolgálatok véleményét: 

- várandós és gyermeket nevelő anyák kérelmeinél (sok esetben a 

kormányhivatalhoz fordultak), 

- tartós gyógykezelés esetén, 

- külföldi tartózkodásra hivatkozással. 

A szakmai ellenőrzés minden olyan esetben – a kivételi szabályok figyelembevételével –, ahol 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulónál nem fordult az iskola a gyermekjóléti szolgálathoz, 

felhívta az iskola figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére, és a jövőbeni jogkövető 

magatartásra. 

 

Az iskolák 401 hátrányos helyzetű tanuló magántanulói kérelménél is kikérték a 

gyermekjóléti szolgálatok véleményét. Egyetlen olyan indoktípus sem mutatható ki, 

melyeknél kiemelten szükségesnek tartották további információk összegyűjtését. A 

döntéshozatal folyamatában esetenként széleskörű tájékozódás előzte meg a magántanulóvá 

nyilvánítást. 

„Gyermekjóléti Központban tartott esetkonferencia alapján javasolták a magántanulói 

státuszt.” 

„Magántanulóvá nyilvánítása az esetkonferencián részt vevők - gyermekjóléti szolgálat, 

tankerület vezetése, a helyi rendőrkapitányság képviselője - egyetértésével történt.” 

 

A vizsgálati mintában 816 olyan tanuló szerepelt, aki nem tartozott a különleges bánásmódot 

igénylők közé, az iskolák mégis igényt tartottak a gyermekjóléti szolgálat közreműködésére a 

magántanulóvá nyilvánítási eljárásban. A pedagógusok a gyermek és a család helyzetének 

ismeretében, függetlenül a kérelemben megadott indoktól, alkalmanként a gyermekjóléti 

intézmények véleményét is kikérték. 

„Sokat tartózkodnak külföldön, nem tud minden nap iskolába járni. Kértük a Családsegítő 

véleményét.” 

„Az eljárás során a gyermekjóléti szolgálattól kértünk állásfoglalást a határozat 

meghozatalához.” 

„A szülő 2013 szeptemberben kérelmezte gyermeke egészségügyi állapotára való tekintettel 

(autoimmun betegség) a magántanulói státuszt. A szülő kérelmét elutasítottam, mert az SNI 

szakértői véleményében nem ajánlja, hogy a tanuló magántanuló legyen. Ezért a 

Gyermekjóléti szolgálattól kértem állásfoglalást, aki támogatta a szülő kérését.” 

Az utóbbi esetleírásból kiderül, hogy az igazgató által követett gyakorlat nem felelt meg 

maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Amennyiben az intézményvezető nem kíván 
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dönteni kérelemről, azt el nem utasíthatja, arról kell értesíteni a szülőt, hogy a magántanulóvá 

nyilvánítás érdekében a kormányhivatalhoz fordult. A gyermekjóléti szolgálat véleményének 

kikérése a döntési folyamat része, a tényleges döntés nem ruházható át a szociális 

intézményre.  

7.5. A tanulmányi kötelezettség megállapítása 

A rendelet 75. § (2) bekezdése értelmében: 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló 

magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a 

tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az igazgató 

előzetes engedélyével vehet részt a tanórai, vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló 

kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 

 

A gyakorlatban a magántanulóvá nyilvánításról szóló értesítés tartalmazza a tanuló 

tanulmányi kötelezettségét, és azok teljesítésének módját. Az iskolák az adatszolgáltatás 

szerint a magántanulóvá nyilvánítás során az esetek 94,37%-ában eleget tesznek a 

tájékoztatási kötelezettségüknek. Az adatközlők 463 tanulónál jelezték, hogy a magántanuló 

kötelezettségéről nem adtak írásban tájékoztatást. Közöttük nagyszámban találunk tartósan 

külföldön élőket, akiknél felmerül, hogy valójában nem magántanulók, hanem szünetel a 

jogviszonyuk. 

Arányukhoz képest, ugyancsak felülreprezentáltak, akik sport, vagy művészeti elfoglaltság 

miatt magántanulók, akikre jellemző, ha sportolói elfoglaltságuk megengedi, részt vesznek a 

tanórai foglalkozásokon, magántanulóvá nyilvánításuk elsősorban azt a célt szolgálja, hogy 

hiányzásukat ne kelljen nyilvántartani. A harmadik típusú csoport a súlyos betegségben 

szenvedő tanulók, akik feltehetőleg egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni az a 

tanórai foglalkozásokon. 

7.6. A magántanulók nyilvántartása 

A rendelet 23. § (8) alapján: Az iskolába felvett gyermeket, tanulót - beleértve a magántanulót 

is - az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)-(3) 

bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt 

kapott tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további 

nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola 

nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. 

Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a 

tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 

A vizsgálat az osztálynaplóban történő nyilvántartást jelölte meg. Az iskolák a nyilvántartási 

előírásoknak a magántanulók 99%-ában eleget tesznek, 77 tanulót nem jegyeztek be az 

osztályba sorolásnak megfelelően a naplóba, akikből 40 fő életvitelszerűen külföldön 

tartózkodik, ami megerősíti a feltételezést jogviszonyuk szüneteltetéséről.
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7.7. A magántanulók iskolai részvétele 

A magántanuló az iskola igazgatójának engedélyével részt vehet a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokon. Az adatszolgáltatás alapján az iskolák a kérelemre magántanulók 68,45%-

ának (5625 fő) engedélyezték az iskola foglalkozásain való részvételt. A rendelkezésre álló 

információk szerint 2592 tanulónak nem biztosított a lehetőség, hogy a tanítási órákon 

megjelenjen, ezek a tanulók nagy részben külföldön élnek, az iskolák abból a megfontolásból 

indultak ki, hogy távollétük nem teszi lehetővé az iskolai foglalkozások látogatást. A 

gyakorlat ennek ellentmond, rendszeresen előfordul, hogy itthon tartózkodásuk alatt az 

órarendnek megfelelően iskolába járnak. 

„Amikor Magyarországon tartózkodnak, akkor bejár a tanuló az iskolai órákra.” 

A fogyatékkal élő magántanulóknak állapotukhoz igazodva biztosítják az iskolai részvételt. 

„Egyéni órarend alapján vesz részt az órákon. Mozgáskorlátozottsága miatt nehezített az 

egész napos iskolai tartózkodás.” 

8. A magántanulók értékelése 

A szakmai ellenőrzés célul tűzte ki annak bemutatását, hogy a kérelemre magántanulók 

tanulmányi kötelezettségeiknek milyen mértékben tudnak eleget tenni, valószínűsíthető-e a 

tanulmányok befejezése, vagy fennáll a lemorzsolódás veszélye. A tényfeltárást a 2012/2013. 

tanév végi, és a 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgáiról felmért adatok és információk 

szolgálták. 

Jogszabály írja elő a magántanulók értékelésének, minősítésének módját: 

A rendelet 20/2012. 64. § (1) bekezdése alapján: A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és 

érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és 

javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok 

alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt 

folyamatosan tájékoztatni kell. 

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

(3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

A rendelet valamennyi magántanulóvá számára kötelezővé teszi a tanév végi és félévi 

osztályozó vizsgát.
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8.1. A 2012/2013. tanév végi osztályozó vizsga 

Az egynél több éve magántanulóknak továbbhaladásuk érdekében a 2012/2013. tanév végén 

osztályozó vizsgát kellett tenni. 

7. táblázat: Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév vége 

Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév vége 

Kérelem oka 
Összes 

Több éve 

magántanuló 

A vizsga teljesítése 

Nem vett 

részt 

Eredményes 

vizsgát tett 

Sikertelen 

vizsgát tett 

 
Fő % Fő % Fő % Fő % 

Családi körülmények 1817 693 38,14% 173 24,96% 354 51,08% 166 23,95% 

Egészségi állapot 1432 491 34,29% 114 23,22% 277 56,42% 100 20,37% 

Életkor 466 218 46,78% 43 19,72% 97 44,50% 78 35,78% 

Külföldi tartózkodás 2746 1216 44,28% 404 33,22% 777 63,90% 35 2,88% 

Közlekedési nehézségek 120 38 31,67% 4 10,53% 32 84,21% 2 5,26% 

Magatartási problémák 839 338 40,29% 67 19,82% 189 55,92% 82 24,26% 

Sport/művészeti tevékenység 492 189 38,41% 21 11,11% 163 86,24% 5 2,65% 

Szociális körülmények 124 39 31,45% 7 17,95% 18 46,15% 14 35,90% 

Munkavállalás 146 29 19,86% 4 13,79% 19 65,52% 6 20,69% 

Tanulmányok másik 

iskolában 35 12 34,29% 5 41,67% 6 50,00% 1 8,33% 

Összesen 8217 3263 39,71% 842 25,80% 1932 59,21% 489 14,99% 

 

A legalább 2. éve magántanuló (3263 fő) több mint 25%-a (842 fő) nem vett rész a tanév végi 

osztályozó vizsgán, 15%-a (489 fő) sikertelen vizsgát tett. A kérelemre magántanulók 40%-a 

(2421 fő) évfolyamismétléssel folytathatta tanulmányait a 2013/2014. tanévben. A többszöri 

évismétlési kötelezettség eredménye, hogy a tanuló könnyen válik iskolaelhagyóvá. Az 

évfolyamismétlő magántanulóknál, különösen, akik elérték a tankötelezettségi korhatárt, 

fennáll a lemorzsolódás kockázata. 

Az egyes indokcsoportokban a vizsgán való részvétel és annak eredményessége lényegesen 

eltérő. A vizsgán részt nem vettek között legnagyobb arányban, a más iskolában is 

tanulmányokat folytatók vannak (41,67%, a mintanagyság csekély számú). Az osztályozó 

vizsgáról távolmaradók között 20% feletti arányban vannak a családi körülményeik, egészségi 

állapotuk, és külföldi tartózkodás miatti magántanulók. Az összes többi csoportban a 

távolmaradók aránya 10-20% között változik. 

A sikertelenül vizsgázók között legnagyobb arányban az életkoruk, és a szociális 

körülményeik miatti magántanulók találhatók (36%).  

A tanév végén eredményes vizsgát tett tanulók száma valamennyi indokcsoportban – az 

élekor kivételével – meghaladja az 50%-os arányt. A tanulmányaikat sikeresen teljesítők 

között legnagyobb arányban a sport és művészeti elfoglaltsággal rendelkezők, a közlekedési 

nehézségek miatt mindennapos iskolába járás alól felmentettek, és a tanulmányaik mellett 

munkát vállaló magántanulók vannak, akiktől a számarányok tekintetében alig maradnak el a 

külföldön élő tanulók. 

Összességében a kérelemre magántanulók alig több mint 59%-a tett eredményes osztályozó 

vizsgát a 2012/2013. tanév végén. 
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2. ábra: Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév vége 

 

8.2. Értesítés az osztályozó vizsgáról 

A jogszabályi rendelkezés értelmében az igazgató határozza meg a magántanulók osztályozó 

vizsgájának időpontját, a nevelőtestület dönt annak módjáról, rendelet írja elő az osztályozó 

vizsga kötelezettséget. Annak érdekében, hogy a tanuló meg tudjon azon jelenni, időben és 

dokumentálhatóan kell értesíteni. 

Nkt. 55. § (3) szerint: Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon 

ad számot tudásáról. 

A 2012/2013. tanév végén osztályozó vizsgáról értesítést kapott a magántanulók 87%-a, 2838 

tanuló. Az iskola a vizsga helyéről és idejéről nem küldött értesítést 373 tanulónak (11%), 52 

tanuló vizsga kötelezettségének tájékoztatásáról az adatközlők nem adtak információt. 

8.3. A 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsga 

A magántanulónak nemcsak a tanév végén, hanem félévkor is osztályozó vizsgát kell tennie. 

Félévkor a tanulók 57%-a nem vett részt vizsgán, 26% eredményesen adott számot tudásáról, 

és 17% sikertelenül vizsgázott.

Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév vége 

Nem vett részt

Eredményes vizsgát tett

Sikertelen vizsgát tett
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8. táblázat: Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév félév 

Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév félév 

Kérelem oka Összes 

A vizsga teljesítése 

Nem vett részt 
Eredményes 

vizsgát tett 

Sikertelen 

vizsgát tett 

Fő % Fő % Fő % 

Családi körülmények 1817 872 47,99% 522 28,73% 423 23,28% 

Egészségi állapot 1432 665 46,44% 454 31,70% 313 21,86% 

Életkor 466 185 39,70% 125 26,82% 156 33,48% 

Külföldi tartózkodás 2746 2210 80,48% 457 16,64% 79 2,88% 

Közlekedési nehézségek 120 43 35,83% 59 49,17% 18 15,00% 

Magatartási problémák 839 327 38,97% 244 29,08% 268 31,94% 

Sport/művészeti tevékenység 492 229 46,54% 193 39,23% 70 14,23% 

Szociális körülmények 124 66 53,23% 26 20,97% 32 25,81% 

Munkavállalás 146 60 41,10% 49 33,56% 37 25,34% 

Tanulmányok másik iskolában 35 23 65,71% 11 31,43% 1 2,86% 

Összesen 8217 4680 56,96% 2140 26,04% 1397 17,00% 

 

3. ábra: Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév félév 

 

8.4. Értesítés a 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgáról 

A félévi osztályozó vizsgáról a kérelemre magántanulók 62%-a kapott értesítést, az érintettek 

6,85%-át külön nem tájékoztatták. A tanulók 31%-a félévkor nem volt vizsgára kötelezett.

Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév félév 

Nem vett részt

Eredményes vizsgát tett

Sikertelen vizsgát tett
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9. táblázat:  Értesítés a 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgáról 

Értesítés a 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgáról 

Kérelem oka Összes 

Értesítés 

A vizsgáról 

értesítést kapott 

A vizsgáról 

nem kapott 

értesítést 

Nem volt 

vizsgára 

kötelezett 

Fő % Fő % Fő % 

Családi körülmények 1817 1443 79,42% 77 4,24% 297 16,35% 

Egészségi állapot 1432 1064 74,30% 81 5,66% 287 20,04% 

Életkor 466 405 86,91% 9 1,93% 52 11,16% 

Külföldi tartózkodás 2746 904 32,92% 317 11,54% 1525 55,54% 

Közlekedési nehézségek 120 94 78,33% 5 4,17% 21 17,50% 

Magatartási problémák 839 675 80,45% 32 3,81% 132 15,73% 

Sport/művészeti 

tevékenység 492 286 58,13% 21 4,27% 185 37,60% 

Szociális körülmények 124 97 78,23% 7 5,65% 20 16,13% 

Munkavállalás 146 116 79,45% 12 8,22% 18 12,33% 

Tanulmányok másik 

iskolában 35 15 42,86% 2 5,71% 18 51,43% 

Összesen 8217 5099 62,05% 563 6,85% 2555 31,09% 

 

Az osztályozó vizsgára történő kötelezést az iskolák eltérően alkalmazzák, különösen a félévi 

értékelési időszakban. 

 

Külföldön élő magántanulók 

A külföldön élő magántanulóknál a vizsgaidőpont kijelölésénél figyelembe veszik, hogy a 

család mikor tartózkodik itthon. Tanulmányok alatti vizsga a tanévben bármikor tehető, 

kivéve a javítóvizsga időszakot. A tanévet lezáró osztályzatot az adott tanév befejezése előtt 

meg kell szerezni. A félévi osztályzatot megállapító értékelésen való megjelenés a 

családoknak aránytalan terhet jelentene, ezzel az iskola igazgatói is tisztában vannak, ezért a 

tanulók 55%-át nem is kötelezték osztályozó vizsgára. Az időszakosan külföldön tartózkodó 

tanulók annak ellenére, hogy magántanulók, itthon létük alatt folyamatosan részt vesznek a 

tanórai foglalkozásokon, és megszerzett érdemjegyeik alapján minősítik őket. A közölt 

információkból arra következtethetünk, hogy egyes magántanulóknak, az itthoni oktatási 

rendszerben a magasabb évfolyamra lépést, vizsgakötelezettség nélkül a külföldi 

bizonyítványuk alapján engedélyezik. 

 

 „Szülők időlegesen (télen) külföldön dolgoznak. A tanuló értékelése folyamatos.” 

 „A brüsszeli Schola Europaea iskolában kiállított bizonyítványa alapján lépett a következő 

évfolyamba.” 

„A berlini Mühlenau-Grundschule bizonyítványa alapján lépett a következő évfolyamra.” 

„A berlini Arndt-Gymnasium Dahlem iskola bizonyítványa alapján lépett a következő 

évfolyamba.” 
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„Életvitelszerűen Svájcban élnek, ahol a tanuló iskolába jár. Tanítási szünetek alkalmával 

utaznak Magyarországra. Ekkor a tanuló intézményünkben részt vesz a tanítási órákon, 

félévente vizsgát tesz. Így a vizsgák időpontja a Magyarországra érkezéstől függ.” 

„A tanuló a tanév végén, amikor a család hazautazik, akkor tesz osztályozó vizsgát.” 

„A Walsalli Gyermekügyi Szolgálat, Oktatási Fejlesztő Központ igazolása szerint a tanuló 

tanulmányi kötelezettségét külföldön teljesíti. A tanév végén, amikor hazautaznak, tesz a 

tanuló osztályozó vizsgát intézményünkben.” 

„A külföldi tartózkodás miatt csak abban az esetben kötelezzük félévi vizsgára a 

magántanulókat, ha azt a szülő kifejezetten kéri, és jelzi, hogy a vizsgára fel tud a gyermek 

készülni, és biztosítani tudják a megjelenését.” 

„Mivel a tanuló életvitelszerűen külföldön tartózkodik, és csak a nyári szünet idejét tölti 

Magyarországon, ezért a nevelőtestület döntése alapján a félévi vizsgát június végén, a tanév 

végi vizsgát augusztus végén teszi meg.” 

 

260 magántanuló a tanév végén osztályozó vizsgán nem vett részt, a vizsgáról nem 

értesítették, félévkor nem volt vizsgára kötelezett. 

 

Egészségi állapot miatt magántanulók 

Az egészségi állapotuk változásait az iskola tolerálja, lehetővé teszi az egyéni tanrend szerinti 

tanulást. Tapasztalati tények alapján igyekeznek elkerülni az osztályozó vizsgára kötelezést, 

ezzel is kímélve a tanulót a fokozott megterheléstől, a jelenlétük idején megszerzett 

érdemjegyek alapján állapítják meg az osztályzataikat. A kórháziskolában, szanatóriumban 

vendégtanulóként megszerzett értékelésnek megfelelően minősítik a tanulót. 

 

„Az iskola külön órarend szerint biztosítja a tanuló egyéni oktatását. Folyamatos pszichiátriai 

gondozás alatt áll. Nem szükséges osztályozóvizsgát tennie, értékelése az órákon 

folyamatosan történik.” 

„A szülő kérte a tanuló tanórákon való részvételének lehetőségét, melyre engedélyt is kapott. 

A tanuló a tanórai foglalkozásokon olyan mértékben vett részt, hogy teljesítményét félévi 

munkája alapján értékelni tudta az őt tanító tanári kar, így osztályozó vizsgára és arról való 

értesítésre nem volt szükség.” 

„A Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola pedagógusa által adott érdemjegyeket 

elfogadjuk, és ezek alapján értékeljük a tanuló év végi teljesítményét. A Fővárosi 

Iskolaszanatórium Általános Iskolájának pedagógusával a tanuló osztályfőnöke tartja a 

kapcsolatot.” 

„A tanuló magántanulói státusza ellenére rendszeresen bejár az iskolába, így a pedagógusok 

folyamatosan tudják munkáját értékelni.” 

„A szülő kérelmet adott be, hogy gyermeke betegsége miatt tanulmányait magántanulóként 

folytathassa.  A tanuló osztályozó vizsgára nem kötelezett, mivel értékelése a tanév során 

folyamatos, félévkor osztályozható.” 

„A gyakorlati foglalkozásokon részt vesz, a többi tárgyból a tanárokkal egyénileg egyezteti a 

konzultációkat és osztályozó vizsgát.” 

 

Közlekedési nehézségek 

A közlekedési nehézségek miatt a mindennapos iskolába járás alól felmentettek között néhány 

tanuló helyzete egészen kivételes. 

„Külterületen, tanyán élnek.”  „Az időjárási viszonyoktól függően jár iskolába, a 2013/2014-

es tanévben ez idáig a kedvező időjárás miatt napi rendszerességgel jár iskolába. A 

dolgozatokat, felmérőket meg tudta írni, ezért külön vizsga szervezésére félévkor nem került 

sor.” 
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Aktív sportolók 

A tanulók több-kevesebb rendszerességgel részt vesznek a tanórai foglakozásokon, az 

érdemjegyeik alapján kapnak minősítést, ezzel indokolható, hogy tanév végén, viszonylag 

kevesen kényszerültek évismétlésre, viszont félévkor, közel a tanulók fele nem tett osztályozó 

vizsgát, 37% nem is volt vizsgára kötelezett. 

”Amikor nem akadályozzák az edzések, az iskola biztosítja az óralátogatást. Értékelése a 

tanórákon folyamatosan történik. 

 

Munkavállaló tanulók 

A középiskola a szakképző évfolyamain a munkavállaló tanulókat támogatja a tanulmányaik 

teljesítésében. 

„Magántanulóink számára havi beszámolási kötelezettséget írunk elő minden tantárgyból, így 

alakítja ki iskolánk a félévi és az év végi jegyeket” 

 

Másik iskolában tanulók 

„A tanuló az első félév követelményeit teljesítette: bejárt a tanórákra és minden tárgyból 

félévi értékelést kapott.” 

 

4. ábra:  Értesítés a 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgáról 

 
 

8.5. A magántanulók vizsgára felkészülése 

A jogszabály értelmében a kérelemre magántanuló egyénileg készül. A rendelkezésre álló 

információk szerint a kérelemre magántanulók 21%-ának az iskolák valamilyen módon 

segítséget nyújtanak a tanulmányi követelmények teljesítéséhez.

5099 

563 

2555 

Értesítés a 2013/2014. tanév félévi osztályozó 

vizsgáról 

A vizsgáról értesítést

kapott

A vizsgáról nem

kapott értesítést

Nem volt vizsgára

kötelezett
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10. táblázat: Felkészülés az osztályozó vizsgára 

Felkészülés az osztályozó vizsgára 

Kérelem oka Összes 

Osztályozó vizsga 2013/2014. 

tanév félév Felkészülés a vizsgára 

Egyénileg Iskola biztosítja 

Fő % Fő % 

Családi körülmények 1817 1397 76,88% 420 23,12% 

Egészségi állapot 1432 1009 70,46% 423 29,54% 

Életkor 466 289 62,02% 177 37,98% 

Külföldi tartózkodás 2746 2605 94,87% 141 5,13% 

Közlekedési nehézségek 120 108 90,00% 12 10,00% 

Magatartási problémák 839 472 56,26% 367 43,74% 

Sport/művészeti tevékenység 492 354 71,95% 138 28,05% 

Szociális körülmények 124 99 79,84% 25 20,16% 

Munkavállalás 146 125 85,62% 21 14,38% 

Tanulmányok másik iskolában 35 32 91,43% 3 8,57% 

Összesen 8217 6490 78,98% 1727 21,02% 

 

A kialakult támogatási gyakorlatok közül teszünk közzé néhány megfontolandó, mások által 

is követhető megoldást. 

 

Külföldön tanulók 

„A tanuló E-mailen kapja meg a tananyagokat, a vizsga előtt kb. egy héttel érkezik haza és 

ekkor a pedagógusok külön órák keretében foglalkoznak vele. Ezt követően tesz vizsgát a 

Pedagógiai Programban meghatározott tantárgyakból.” 

„Minden tanév május elejétől június 15-ig itthon tartózkodnak. A tanuló iskolába jár. 

A tanuló osztályfőnöke folyamatos e-mail kapcsolatban áll a szülővel, támogatja az 

osztályozóvizsgára való felkészülésben.” 

„Foglakozásokon való részvétele külföldi tartózkodás miatt nem biztosítható. A felkészüléshez 

anyagot interneten keresztül folyamatosan biztosítunk.” 

 

Egészségi Állapot 

„A gyermek magatartási, beilleszkedési problémái nem teszik lehetővé a mindennapos 

iskolába járást. TÁMOP-5.3.6-1/1-2012-007 pályázat keretében történik a vizsgákra való 

felkészítés.” 

„A magántanulói kérelmet a tanuló és a gondviselő együttesen nyújtották be. A tanulónak 

szorongásos félelmei vannak, utazás előtt rosszullétek jöttek rá, nem tudott otthonról 

elindulni. A kérelmet pszichiátriai szakvéleménnyel is alátámasztották. A határozat 

meghozatala előtt a tanulóval/szülővel egyeztettem, mely alapján a gyakorlati 

foglalkozásokon a tanuló részt vesz, osztálytársai és tanárai révén folyamatosan követi a 

tananyagot. Szükség esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk számára.”
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Gyermekotthonban élők 

„A gyermek vizsgákra való felkészítését a Gyermekotthon vállalja.” 

„A tanuló felkészítéséről a megadott tematikák alapján a Gyermekotthon 

fejlesztőpedagógusai gondoskodnak 

 

Másik iskolában tanulók 

„Tanuló tanulmányait az ausztriai Andauban végzi. Tanuló az osztályozó vizsgákra egyénileg 

készül fel, ehhez az intézményünk konzultációs lehetőséget biztosít. Emellett szülővel 

folyamatos telefonos és e-mail kapcsolatban állunk.” 

 

Munkavállalók 

„A tanulónak lehetősége nyílt munkát vállalni.” (Magántanulóink számára havi beszámolási 

kötelezettséget írunk elő minden tantárgyból, így alakítja ki iskolánk a félévi és az év végi 

jegyeket.” 

9. Hátrányos helyzetű települések magántanulói 

A korábbi szakmai és hatósági ellenőrzések tapasztalatai alapján prognosztizálható volt a 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók felülreprezentáltsága a kérelemre magántanulók körében. 

A csoport szociokulturális jellemzőinek és iskolai helyzetének alaposabb megismerése 

érdekében történt a hátrányos helyzetű településeken élő magántanulók almintakénti 

szerepeltetése. 

A 742 társadalmi-gazdasági, és infrastrukturális szempontból elmaradott települések, és az 

országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések közül az 

adatszolgáltatók 252 településen 553 magántanulóról közöltek információt. Négy településen 

10 fő feletti a magántanulók száma (max. 14 fő), 5-10 fő közötti számban 16 településen 

élnek a magántanulók közül.
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11. táblázat: Hátrányos helyzetű települések és magántanulók megyénként 

Hátrányos helyzetű települések és magántanulók megyénként 

Megye 

Hátrányos 

helyzetű 

település 

összes 

Magántanulók 

Hátrányos 

helyzetű 

településeken 

Magántanulók 

száma % 

db db fő 

Bács-Kiskun 15 4 8 1,45% 

Baranya 121 20 26 4,70% 

Békés 31 12 31 5,61% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 181 77 173 31,28% 

Csongrád 11 9 20 3,62% 

Fejér 5 3 3 0,54% 

Győr-Moson-Sopron 1 0 0 0,00% 

Hajdú-Bihar 40 25 69 12,48% 

Heves 18 11 29 5,24% 

Jász-Nagykun-Szolnok 21 9 38 6,87% 

Komárom-Esztergom 1 0 0 0,00% 

Nógrád 26 11 24 4,34% 

Pest 0 0 0 0,00% 

Somogy 102 23 34 6,15% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 72 27 70 12,66% 

Tolna 36 11 16 2,89% 

Vas 2 0 0 0,00% 

Veszprém 19 6 7 1,27% 

Zala 37 4 5 0,90% 

Összesen 738 252 553 100,00% 

 

Pest megyében nincs hátrányos helyzetű település, további 3 megyében – Győr-Moson-

Sopron, Komárom-Esztergom, Vas – a vizsgálat nem talált hátrányos helyzetű településen 

magántanulót. Az arányuk nem éri el az 1%-ot Fejér és Zala megyékben. A mindennapos 

iskolába járás alól felmentett tanulók száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legtöbb, 173 

fő, ami meghaladja az elkülönített mintacsoport 31%-át. A rendelkezésre álló adatok alapján 

az arány meghaladja a 12%-ot Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.  
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5. ábra:  Hátrányos helyzetű települések magántanulói 

 

9.1. A magántanulók jellemzői 

A magántanulók életkora 

Az életkor szerinti megoszlás a hátrányos helyzetű településeken tendenciájában megegyezik 

az országos aránymutatókkal. A 7 éves kortól fokozatos a létszámnövekedés a 13. életévig, de 

csekély mértékben elmarad az országos minta átlagától, 14 éves kornál éri el azt (9,76%). A 

15-16 éves korcsoportban már közel 10 százalékponttal haladja meg. A 20. életévtől kis 

számban találunk magántanulókat, feltehetőleg ebben a korosztályban az országos átlagnál 

lényegesen kevesebben folytatnak tanulmányokat a hátrányos helyzetű településeken élők 

közül. 
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12. táblázat: Tanulók életkora 

Tanulók életkora 

Életkor 
Összes magántanuló 

Hátrányos helyzetű 

települések 

magántanulói 

Fő % Fő % 

6 47 0,57% 0 0,00% 

7 294 3,58% 2 0,36% 

8 378 4,60% 7 1,27% 

9 399 4,86% 8 1,45% 

10 432 5,26% 10 1,81% 

11 397 4,83% 13 2,35% 

12 455 5,54% 23 4,16% 

13 584 7,11% 29 5,24% 

14 754 9,18% 54 9,76% 

15 1031 12,55% 121 21,88% 

16 993 12,08% 118 21,34% 

17 876 10,66% 77 13,92% 

18 844 10,27% 56 10,13% 

19 390 4,75% 19 3,44% 

20 184 2,24% 8 1,45% 

21 83 1,01% 6 1,08% 

22 44 0,54% 1 0,18% 

23 18 0,22% 1 0,18% 

24 4 0,05% 0 0,00% 

25 10 0,12% 0 0,00% 

Összesen 8217 100,00% 553 100,00% 

 

Hány éve magántanuló 

A hátrányos helyzetű településeken a folyamatos magántanulói státusz felső határa 7 év, 

országos viszonylatban 10 év. Az egy éve magántanulók aránya 59,31%, azonos az összes 

tanuló mutatójával. A 2. tanéve tanulmányokat magántanulóként folytatók aránya 26%, ami 

közel azonos a vizsgálatban mért országos átlaggal. A kettőnél több éve magántanulók 

arányszáma 14%, ami ugyancsak megegyezik a teljes minta adatával. 

A kiemelt mintában, és az összes magántanuló között egyaránt 40% a több éve magántanulók 

aránya. 
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13. táblázat: Az életkor és a magántanulói jogviszony a hátrányos helyzetű településeken 

Az életkor és a magántanulói jogviszony a hátrányos helyzetű településeken 

Életkor Fő 
Hány éve magántanuló  

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 0 0,00%                         

7 2 0,36% 1 1                     

8 7 1,27% 5 2                     

9 8 1,45% 4 2 2                   

10 10 1,81% 7 2 1                   

11 13 2,35% 8 3 1   1               

12 23 4,16% 14 5   1 2 0  1           

13 29 5,24% 11 10 2 6 0  0  0            

14 54 9,76% 37 10 5 2 0  0  0            

15 121 21,88% 64 35 14 3 3 1 1           

16 118 21,34% 69 32 13 2 2               

17 77 13,92% 49 23 4   1               

18 56 10,13% 37 14 3 2                 

19 19 3,44% 9 4 4 2                 

20 8 1,45% 5 2         1           

21 6 1,08% 6                       

22 1 0,18% 1                       

23 1 0,18% 1                       

24 0 0,00%                         

25 0 0,00%                         

Összesen 553 100,00% 328 145 49 18 8 1 3           

 

6. ábra:  A magántanulók településenkénti megoszlása 
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A kiemelt figyelmet igénylő magántanulók 

14. táblázat: A kiemelt figyelmet igénylő magántanulók összehasonlító adatai 

Összehasonlító adatok 

Tanulók 
Összes 

Hátrányos 

helyzetű tanulók 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű tanulók 

SNI tanulók BTM tanulók 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő % 

Teljes tanulónépesség
1 

1209876 263056 21,74% 94704 7,83% 58578 4,84% 69138 5,71% 

Magántanulók 8212 2158 26,28% 1194 14,54% 896 10,91% 577 7,03% 

Hátrányos helyzetű 

települések 

magántanulói 553 378 68,35% 270 48,82% 81 14,65% 52 9,40% 
1
 
Általános iskola, gimnázium szakközépiskola összesen 

A hátrányos helyzetű településeken a hátrányos helyzetű magántanulók aránya több mint 

háromszorosa az országos átlagnak. Az arányszám a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulóknál több mint hatszoros. A sajátos nevelési igényű tanulók száma is 10 százalékponttal 

meghaladja az országos arányt. A BTM tanulók aránya is lényegesen magasabb, de nem éri el 

a teljes tanulónépesség körében megállapított 5,71% kétszeresét. 

 

7. ábra:  A kiemelt figyelmet igénylő magántanulók összehasonlító adatai 
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15. táblázat: Kiemelt figyelmet igénylő magántanulók a hátrányos helyzetű településeken 

Kiemelt figyelmet igénylő magántanulók a hátrányos helyzetű településeken 

Életkor Fő % 
H-H H-H-H SNI BTM 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

6   0   0   0   0   

7 2 0,36% 0   0   0   0   

8 7 1,27% 3 42,86% 1 14,29% 0   2 28,57% 

9 8 1,45% 6 75,00% 2 25,00% 3 37,50% 0 0,00% 

10 10 1,81% 4 40,00% 3 30,00% 2 20,00% 2 20,00% 

11 13 2,35% 6 46,15% 4 30,77% 1 7,69% 2 15,38% 

12 23 4,16% 20 86,96% 15 65,22% 4 17,39% 2 8,70% 

13 29 5,24% 20 68,97% 16 55,17% 7 24,14% 4 13,79% 

14 54 9,76% 44 81,48% 37 68,52% 4 7,41% 11 20,37% 

15 121 21,88% 108 89,26% 82 67,77% 16 13,22% 12 9,92% 

16 118 21,34% 91 77,12% 68 57,63% 21 17,80% 12 10,17% 

17 77 13,92% 45 58,44% 22 28,57% 14 18,18% 2 2,60% 

18 56 10,13% 17 30,36% 11 19,64% 6 10,71% 3 5,36% 

19 19 3,44% 10 52,63% 6 31,58% 2 10,53% 0 0,00% 

20 8 1,45% 2 25,00% 2 25,00% 1 12,50% 0 0,00% 

21 6 1,08% 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00%   0,00% 

22 1 0,18% 1 100,00% 1 100,00% 0 0,00%   0,00% 

23 1 0,18%   0,00% 0 0,00% 0 0,00%   0,00% 

Összesen 553 100,00% 378 68,35% 270 48,82% 81 14,65% 52 9,40% 

 

A hátrányos helyzetű településeken, a rendelkezésre álló vizsgálati adatok szerint, 8. életévig 

nincs pedagógia szempontból különleges bánásmódot igénylő tanuló. A hátrányos helyzetűek 

aránya 68,35%. A vizsgálati eredmények alapján a 12, és 14-15 éves korosztályban az arány 

meghaladja a 80%-ot. A 15 éves tanulók körében közel 90%. A 9, 13 és 16 éves 

korcsoportban is felette van a hátrányos helyzetű települések átlag aránymutatójának.  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a fenti adatokból következően, ugyancsak a 

14-15 évesek között a legmagasabb. A feldolgozott adatokból megállapítható, hogy 12-16 év 

között valamennyi korcsoportban magasabb a minta, 48,82%-os átlag. 

A sajátos nevelési igényű magántanulóknál az életkor és a sajátos helyzet között nincs 

közvetlen összefüggés. Feltételezhetően egyes iskolák adatszolgáltatásában szerepelnek a 

szakértői bizottságok javaslatai alapján magántanulóvá nyilvánított tanulók is. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók aránya a mintanagyság 

mutatóját több korosztályban lényegesen meghaladja (8, 10-11, és 14 éves életkor). Itt sem 

lehetünk biztosak, hogy kizárólag szülői, vagy saját kérelemre magántanulói státuszba 

helyezett tanulókról adtak információt az iskolák. 
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16. táblázat: A magántanulók iskolai évfolyami megoszlása 

Magántanulók évfolyam szerinti megoszlása a hátrányos helyzetű településeken 

Évfolyam Életkor 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Össz % 

1. évf.  1 3 0 0 1 1 1 1            8 1,45% 

2. évf.  1 4 5 3 0 2 0 0 2           17 3,07% 

3. évf.    3 3 3 1 4 0 0 2 1         17 3,07% 

4. évf.     4 5 5 4 7 2 1 1         29 5,24% 

5. évf.      3 10 8 13 19 13 1 1        68 12,30% 

6. évf.      1 3 7 10 22 15 3 2        63 11,39% 

7. évf.       1 4 15 39 33 6 0 1       99 17,90% 

8. évf.        1 8 29 37 9 3 3 1      91 16,46% 

9. évf.          7 9 19 18 4 0      57 10,31% 

10. évf.          1 6 22 11 4 0 2     46 8,32% 

11. évf.           0 8 10 3 0 1     22 3,98% 

12. évf.           0 1 6 4 6 2 1 1   21 3,80% 

13. évf.           0 0 1 0 1      2 0,36% 

9. évf (szakképzés)           1 2 1        4 0,72% 

10. évf (szakképzés)           1 3 2        6 1,08% 

11. évf (szakképzés)            1 1        2 0,36% 

12. évf (szakképzés)                     0 0,00% 

13. évf (szakképzés)                     0 0,00% 

14. évf (szakképzés)                1     1 0,18% 

15. évf (szakképzés)                     0 0,00% 

5. évf. gimn.                     0 0,00% 

6. évf. gimn.                     0 0,00% 

7. évf. gimn.                     0 0,00% 

8. évf. gimn.                     0 0,00% 

Összesen  2 7 8 10 13 23 29 54 121 118 77 56 19 8 6 1 1 0 0 553 100,00% 
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Az általános iskola alsó tagozatán tanul az 553 hátrányos helyzetű településen élő 

magántanuló 13%-a, felső tagozaton 58%. A magántanulók többségében 7. és 8. évfolyamon 

tanulnak (34%), továbbá az 5-6. és 9. évfolyamon találhatók 10% feletti arányban. Az életkor 

és az évfolyam összefüggése ad lehetőséget a tanulmányaikban lemaradók számának 

megállapítására. A 11. életévig nem jellemző, hogy a tanulók életkorukhoz mérten lényegesen 

alacsonyabb évfolyamon tanulnának. Adatokkal alátámasztottan a 12. életévtől figyelhető 

meg az életkorhoz viszonyított lemaradás folyamatos növekedése. A 15 éves korban – ahol a 

magántanulószám a legnagyobb – 121 fő 70%-a a 8. évfolyam alatt folytat tanulmányokat. A 

16 évesek 56%-a nem fejezte be általános iskolai tanulmányait.  

Az 553 magántanuló 29%-a vesz részt középfokú oktatásban, többségében 9-11. évfolyamon. 

A képzés szerinti besorolás bizonytalansága miatt az intézménytípus nem egyértelműsíthető. 

Feltételezhetően a 161 tanuló többsége szakképzést nyújtó intézményben folytat 

tanulmányokat magántanulóként. 

9.2. A magántanulói kérelem indoka 

17. táblázat: A magántanulói kérelem indokai összehasonlító tábla 

A magántanulói kérelem indoka  

Kérelem indoka 

Összes magántanuló 
Hátrányos helyzetű települések 

magántanulói 

Összes % Összes % 

Családi körülmények 1817 22,11% 201 36,35% 

Egészségi állapot 1432 17,43% 138 24,95% 

Életkor 466 5,67% 44 7,96% 

Életvitelszerű tartózkodás külföldön 2746 33,42% 30 5,42% 

Iskolába járási közlekedési 

nehézségek 

120 1,46% 9 1,63% 

Magatartászavar 839 10,21% 102 18,44% 

Sport/művészeti elfoglaltság 492 5,99% 4 0,72% 

Szociális körülmények 124 1,51% 22 3,98% 

Tanulói jogviszonnyal rendelkezik 

másik iskolában 

35 0,43% 0 0,00% 

Tanuló munkavállalása 146 1,78% 3 0,54% 

Összesen 8217 100,00% 553 100,00% 

 

A hátrányos helyzetű településeken a tanulók egyharmada családi körülményekre 

hivatkozással kéri a mindennapos iskolába járás alóli felmentést, az összes magántanuló 

között a legtöbben külföldön tartózkodás miatt válnak magántanulóvá. A kérelmi indokok 

között második helyen szerepel az egészségi állapot, a teljes mintában a családi körülmények. 

A harmadik a magatartászavar (18,44%), az összes magántanuló között ez a mutató 10,21%. 

Másik iskolában egyetlen magántanuló sem rendelkezik jogviszonnyal hátrányos helyzetű 

településen. 

A sport, vagy művészeti elfoglaltság, és munkavállalás miatt magántanulóvá nyilvánítottak 

száma is lényegesen elmarad az országos adattól.  
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18. táblázat: A magántanulói kérelem indokai a hátrányos helyzetű településeken 

Kérelem indoka 
Életkor 

Össz % 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Családi körülmények   1 1 1 2 3 6 2 21 44 39 35 28 11 4 3         201 36,35% 

Egészségi állapot   1 2 4 2 2 4 6 12 18 32 24 20 6 2 2 1       138 24,95% 

Életkor         1   1 5 4 11 14 6 1     1         44 7,96% 

Életvitelszerű tartózkodás külföldön     3 3 4 3 3 4 5 1 0 3 1               30 5,42% 

Iskolába járási közlekedési 

nehézségek 
          1       1 2 3 1 1             9 1,63% 

Magatartászavar     1   1 4 9 9 10 41 22 4 1               102 18,44% 

Sport/művészeti elfoglaltság                       2 1   1           4 0,72% 

Szociális körülmények               3 2 5 9   1 1       1     22 3,98% 

Tanulói jogviszonnyal rendelkezik 

másik iskolában 
                                        0 0,00% 

Tanuló munkavállalása                         2   1           3 0,54% 

Összesen   2 7 8 10 13 23 29 54 121 118 77 56 19 8 6 1 1     553 100,00% 
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8. ábra:  A magántanulói kérelem indokainak összehasonlítása 

 
 

A családi körülmények 

A családi körülmények miatt magántanulói státuszba helyezettek 66%-a hátrányos, és 46%-a 

halmozottan hátrányos helyzetű. A sajátos nevelési igényűek aránya 11%, a BTM tanulók 

9%-ban fordulnak elő. 

 

A családi okok között nagy számban fordul elő a tanulók életkörülményeinek megváltozása:  

- a várandósság,  

- a megszületett gyermek nevelése, 

- élettársi kapcsolat létesítése, 

- elköltözés a családtól. 

 

Részvétel a családi feladatokban 

„Édesanyja rokkant, az ellátásában szükség van a tanuló segítségére.” 

„A szülő egyedül neveli gyermekét és unokáját, nehéz anyagi helyzete miatt kérte gyermeke 

magántanulói státuszát.” 

„Szülő betegsége miatt a gyermek segít az otthoni munkákban.” 

 

Életkor 

„A tanuló 2013 őszén került iskolánkba. A nevelőszülő kérelmezte magántanulói státuszba 

helyezését, mivel az édesanyja az elmúlt évek alatt nem engedte iskolába, így jelentősen 

lemaradt társaitól a tanulásban is. Életkorát tekintve a tanuló 14 éves kora ellenére 4. 

osztályba jár.” 

.” 

 

Családi felügyelet biztosítása 

„A szülő szerint, gyermeke tanulmányait befejezni csak otthoni felügyelet mellett tudja, 

tanulási, magatartási problémái miatt.” 

„A gyermek más iskolába járt, csavargott, megszökött. A szoros szülői felügyelet csak így 

oldható meg.”
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Egészségi állapot 

Az egészségi állapot indokkal a mindennapos iskolába járás alól felmentett tanulók aránya a 

hátrányos helyzetű településeken 25%, ebből hátrányos helyzetű 66%, halmozottan hátrányos 

helyzetű 37%. 

A sajátos nevelési igényűek aránya 20%, a BTM tanulók 5%-ban találhatók. 

Az adatközlők szöveges kiegészítéseiből arra következtethetünk, hogy ebben az okcsoportban 

is nagyszámban jelennek meg: 

- a gyermeket váró kismamák,  

- gyakoriak a pszichológiai, pszichiátria kezeltek, 

- krónikus betegségben szenvedők. 

 

Életkor 

Az életkoruk miatt magántanulók a hátrányos helyzetű településen 7,96% arányban vannak, 

összesen 44 fő. A vizsgálat eredménye alapján az életkorra való hivatkozás közvetve a többi 

okcsoportban is előfordul (családi körülmények, magatartási problémák stb.). 

A hátrányos helyzetű tanulók aránya ebben a csoportban 84%, a halmozottan hátrányos 

mutató 68%. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya 23%, és a BTM tanulók 11%-ban 

vannak. 

 

„A tanuló 2013/14. tanévben ötödszörre kezdte meg az 5. évfolyamot. Kétszer mulasztásai 

miatt nem volt osztályozható, kétszer nem teljesítette a követelményeket. Rendkívül sok 

mulasztása volt, melyből 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt szabálysértési eljárás 

indult a szülő ellen. Ebben a tanévben a nagy korkülönbségből adódó szégyenérzete miatt 

nem járt iskolába.” 

„A tanuló több évvel idősebb osztálytársainál, ami folyamatos konfliktusokat eredményezett. 

A szülő gyenge egészségi állapota miatt, a tanuló segítségére szüksége van a szülőnek, a 

mindennapi teendők ellátásában. A tanuló havonta bejön az iskolába, ahol feladatsorokat 

kap, melyeket otthoni felkészüléssel próbál megoldani.” 

 

Életvitelszerű tartózkodás külföldön 

A külföldön tartózkodó tanulók száma a hátrányos helyzetű településeken 30 fő, 5,42%. A 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek aránya lényeges alacsonyabb a minta 

átlagánál (27%, ill. 17%), ebben a körben 1 sajátos nevelési igényű tanulót regisztráltak, BTM 

tanuló nincs. Az indok megegyezik az összes magántanulónál részletesen ismertetett okokkal. 

Jellemzően a család munkavállalás céljából külföldre költözik. Előfordul cserediák kapcsolat 

keretében külföldön tanuló diák, ebben a tanévben egy fő Ausztráliában folytat 

tanulmányokat. Az adatközlők a szöveges kiegészítésükben megjegyezték, hogy az 

adatfelvételi állapot időpontjában a még magántanulók közül néhányan a tanév második 

félévétől szünetelő jogviszonyba kerültek. 

 

Iskolába járási közlekedési nehézségek 

Közlekedési nehézségek miatt összesen 9 tanuló szerepel a vizsgálatban a hátrányos helyzetű 

településeken. A 9 tanuló között 5 fő hátrányos helyzetű. A többségében 15-17 éves tanulók 

az iskolától távol laknak.  

A mindennapos iskolába járás az egy sajátos nevelési igényű, mozgáskorlátozott tanulónak 

okoz nehézséget, a kollégiumi elhelyezés az önellátás nehézségei miatt nem megoldható.
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A magatartászavar 

A magatartászavar a magántanulóvá nyilvánítás indokai között a hátrányos helyzetű 

településeken a harmadik legnagyobb előfordulással szerepel, aránya 18,44%, a tanulók 

száma 102 fő. 

A hátrányos helyzetű tanulók 85%-os aránya lényegesen meghaladja a mintacsoport 68%-os 

arányát, ami ugyancsak érvényes a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 71%-os 

jelenlétére is, melyben az átlagmutató 48%. 

A 102 tanuló 13%-a sajátos nevelési igényű, 3 százalékponttal marad el a hátrányos helyzetű 

települések átlagától. A magatartászavar miatt magántanulóvá nyilvánított tanulók között a 

BTM tanulók 20%-ban találhatók meg, a mutató lényegesen nagyobb a mintacsoportban mért 

aránynál (9%). A magatartászavar összetett jelenség, melynek része: 

- osztálytársaknál magasabb életkor, 

- mentális állapotból adódó pszichikus zavar, 

- közösségi konfliktusok, 

- társadalmi együttélési szabályok elutasítása. 

 

Sport/művészeti elfoglaltság 

A hátrányos helyzetű településen élő magántanulók közül sport, vagy művészeti tevékenység 

miatt az adatközlők információja szerint 4 tanulót nyilvánítottak magántanulóvá. A 17-20 

éves tanulók középfokú oktatási intézmények 10-13. évfolyamán folytatnak tanulmányokat. 

Egyetlen tanuló sem tartozik különleges bánásmódot igénylők csoportjába. 

 

Szociális körülmények 

A szociális életkörülményeik miatt magántanulók száma 22 fő. A 12. életév alatt egyetlen 

tanulót soroltak az intézmények ebbe a típuscsoportba. A hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetűek aránya azonos 77-77%, tehát valamennyi hátrányos helyzetű egyben halmozottan 

hátrányos helyzetű is. A különleges bánásmódot igénylő tanulók közül 5 fő egyben sajátos 

nevelési igényű is. A szociális körülmények miatt magántanulók között beilleszkedési, 

tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló nincs. 

Az életkoruk 13-23 év között szóródik, és az 1-12. évfolyamon folytatnak tanulmányokat, 

többségében 7-8. évfolyamon. Jellemzően több éve magántanulói jogviszonyban vesznek 

részt az oktatásban. 

A tanulók többsége gyermekotthonban nevelkedik, gyámjuk kezdeményezésére nyilvánították 

őket magántanulóvá. 

„A gyám szerint a gyermek előéletét tekintve a nappali tagozaton történő iskolába járása 

problémás. Figyelme nem rendszeres, megértése és felfogása lassú és bizonytalan. Nehezen, 

kevés eredménnyel tanul. Fegyelmezetlen, rendbontó, ingerlékeny, kötekedő, kiszámíthatatlan 

fiú. A Gyermekvédelmi Központban egyéni felzárkóztatását, felkészítését fejlesztő 

pedagógusok bevonásával tudják teljesíteni.” 

 

Tanulói jogviszonnyal rendelkezik másik iskolában 

A hátrányos helyzetű településen élő magántanulók közül egyetlen tanuló sem rendelkezik 

jogviszonnyal másik iskolában. 

 

Tanuló munkavállalása 

Az 553 tanulóból 3 főt nyilvánítottak magántanulóvá munkavállalás miatt. A 18-20 év közötti 

diákok valamennyien szakközépiskolában tanulnak, nem tartoznak különleges bánásmódot 

igénylők csoportjába. A 3 főből 2 dunántúli településen, 1 fő Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében él. A tanulmányaik melletti munkavállalást családi helyzetük tette szükségessé. 
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9.3. A magántanulóvá nyilvánítási eljárás 

Az 553 tanuló közül 44 főt saját kérelmére nyilvánították magántanulóvá, szülői kérelemre 

504 tanulót helyeztek magántanulói státuszba. A rendelkezésre álló információk szerint – 

valószínűsíthetően téves fogalomértelmezés következtében – 5 tanuló esetében nem áll 

rendelkezésre a szülői kérelem. A gyermekek egészségi állapotuk miatt kaptak felmentést a 

mindennapos iskolába járás alól. Az indokoltságot szakorvosi vélemény támasztotta alá. 

Fennáll a lehetősége, hogy a magántanulóvá nyilvánítás szakorvosi javaslatra történt, ebben 

az esetben nem tartoznak a kérelemre magántanulók csoportjába. 

 

Az iskolák a kérelmekről 3 tanuló kivételével írásban adtak értesítést. Az igazgatók a 

rendelkezésre álló adatok szerint 16 kérelem elbírálását a kormányhivatalokra bízták. A 

magántanulóvá nyilvánítás indoka: 

- 7 fő családi körülmények, 

- 8 fő egészségi állapot, 

- 1 fő szociális helyzet. 

 

Az osztálynaplóban valamennyi, 553 tanulót bejegyezték. 

 

A gyermekjóléti szolgálat 

 

Az iskolák 310 esetben kérték ki a gyermekjóléti szolgálat szakvéleményét, a hátrányos 

helyzetű települések magántanulóinak 56%-át érintette. Az összes tanuló esetében 25 fő, 74%. 

19. táblázat: Gyermekjóléti szolgálat szakvéleménye összehasonlító táblázat 

Magántanulók Fő 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

szakvélemény Fő 

Hátrányos helyzetű 

településeken 

gyermekjóléti 

Szolgálat 

szakvélemény 

Fő % Fő % 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű 
1194 898 75,21% 270 222 82,22% 

Hátrányos helyzetű 964
1 

401 41,60% 108
1 

46 42,59% 

Méltányos csoportba 

nem tartozó 
6059

2 
816 13,47% 175

2 
42

 
24,00% 

Összesen 8217 2115   553 310   
1
Létszám

 
a halmozottan

 
hátrányos helyzetű tanulók nélkül 

2 
Létszám a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nélkül 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 222 fő magántanulóvá nyilvánítási eljárásában az 

iskolaigazgatók többségében, a jogszabályi előírásokat követve kikérték a területi 

gyermekjóléti szolgálatok szakvéleményét. A 48 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

magántanulói státuszba helyezésénél a gyermekjóléti intézmény megkeresésének elmulasztása 

nem jelent feltétlenül jogsértést. A gyermekotthonban élő tanulóknál alkalmazott kivételes 

eljárásjogi szabályokat a korábbi fejezetben (Lásd: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény) részletesen ismertettük. Az igazgatók több 

halmozottan hátrányos helyzetű, külföldön tartózkodó, és tartós gyógykezelés alatt álló tanuló 

esetében sem igényelték a gyermekjóléti szolgálat közreműködését. 
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A hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítási eljárásában 46 esetben tartották 

szükségesnek az iskolák igazgatói a gyermekjóléti intézmény véleményének megismerését. 

Ebben a mintacsoportban az összes magántanulót és a hátrányos települések magántanulóit 

összehasonlítva az aránymutatók között nincs szignifikáns eltérés. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján az iskolák a különleges bánásmódot igénylő tanuló 

magántanulóvá nyilvánításában is igénybe veszik a gyermekjóléti szolgálatok 

közreműködését. Az összes magántanuló esetében 13,47%, a hátrányos helyzetű településekre 

vetítve lényegesen nagyobb arányban (24%) fordulnak az igazgatók a szociális 

intézményekhez. A gyermekjóléti szolgálatok igénybevételét a jogszabályi kötelezettségen túl 

a tanuló iskolában nyújtott tanulmányi munkája, személyisége és a szociokulturális helyzete 

befolyásolja. 

 

A tanulmányi kötelezettségeiről 532 tanulót írásban tájékoztattak, 21 tanuló az adatfelvételi 

információk szerint nem értesült a magántanulói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek 

tartalmáról, és azok teljesítésének módjáról. A rendelkezésre álló adatokból nem 

következtethetünk egyértelműen az iskola mulasztásának okára a kötelezettségek 

megállapításában. A tanulók eltérő hivatkozással (családi körülmények, magatartási 

problémák, egészségi állapot, és életkoruk) kérték magántanulóvá nyilvánításukat. Nincs 

közöttük egyetlen külföldön élő tanuló sem, akiről feltételezni lehetne, hogy jogviszonya 

szünetel. Valószínűsíthető a fogalomértelmezési és használati tévedésből származó 

adatközlési hiba történt. 

 

A hátrányos helyzetű településen élő 553 tanulóból 398 főnek engedélyezte az iskola 

igazgatója a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételt. A tanulók 28%-ának 

nincs lehetősége – a közölt adatok szerint – megjelenni a tanórai foglalkozásokon, ez az arány 

az összes magántanuló körében 32%. 

9.4. A magántanulók értékelése 

A 224 fő több éve magántanuló közül 88 fő (39,29%) nem vett részt a 2012/2013. tanév év 

végi osztályozó vizsgáin, 61 fő (27,23%) sikertelen vizsgát tett. A hátrányos helyzetű 

települések magántanulóinak 66%-a kizárólag évfolyamismétléssel folytathatta tanulmányait. 

Az évfolyamismétlésre kötelezettek aránya a szakmai ellenőrzés összes magántanulóinak 

körében 40%.
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20. táblázat: Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév vége a hátrányos helyzetű településeken 

Hátrányos helyzetű települések 

Kérelem oka Összes 

Több éve 

magántanuló 

Osztályozó vizsga 2012/2013. tanév vége 

Nem vett részt 
Eredményes 

vizsgát tett 

Sikertelen 

vizsgát tett 

Fő % Fő % Fő % Fő % 

Családi körülmények 201 67 33,33% 40 59,70% 12 17,91% 15 22,39% 

Egészségi állapot 138 52 37,68% 16 30,77% 13 25,00% 23 44,23% 

Életkor 44 21 47,73% 3 14,29% 9 42,86% 9 42,86% 

Külföldi tartózkodás 30 15 50,00% 6 40,00% 8 53,33% 1 6,67% 

Közlekedési nehézségek 9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Magatartási problémák 102 54 52,94% 20 37,04% 25 46,30% 9 16,67% 

Sport/művészeti tevékenység 4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Szociális körülmények 22 14 63,64% 2 14,29% 8 57,14% 4 28,57% 

Munkavállalás 3 1 33,33% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tanulmányok másik iskolában 0 0   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Összesen 553 224 40,51% 88 39,29% 75 33,48% 61 27,23% 

 

A lemorzsolódás veszélye a családi körülményei miatt magántanulói csoportban a legnagyobb 

82%, különös tekintettel arra, hogy ebben az okcsoportban nagyszámban fordulnak elő a 

tankötelezettségi életkort betöltő, vagy annak határán lévő tanulók. A tanulmányok folytatása 

és befejezése szempontjából ugyancsak kockázatos a helyzetük: 

- egészségi állapot  75% 

- életkor    57% 

- magatartási problémák 53% 

miatt magántanulóvá nyilvánított tanulóknak. 

Az eredményes vizsgát tett tanulók aránya 33,48%, ez a mutató a teljes magántanuló 

mintában 59,21%. A legtöbb sikeresen teljesítő tanuló, az életkoruk, a külföldi tartózkodás és 

a szociális helyzetűek miatt magántanulói státuszba helyezettek körében található. 

9. ábra: Hátrányos helyzetű településeken élő magántanulók 2012/2013. tanév év végi 

osztályozó vizsga 

 

39% 

34% 

27% 

Hátrányos helyzetű településeken élő magántanulók 2012/2013. tanév 

év végi osztályozó vizsga 

Nem vett részt

Eredményes vizsgát tett

Sikertelen vizsgát tett
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21. táblázat: Osztályozó vizsga 2013/2014. tanév félév hátrányos helyzetű településeken 

 

A 2013/2014. tanév félévekor a hátrányos helyzetű településeken élő 553 magántanuló 

23,15%-a tett eredményes osztályozó vizsgát, nincs szignifikáns eltérés a teljes magántanulói 

körben felmért aránytól (26,04%). A vizsgán nem jelent meg a tanulók 50,27%-a, ami az 

összes magántanulói arányhoz (56,96%) viszonyítva némileg alacsonyabb. A sikertelenül 

vizsgázók aránya a hátrányos helyzetű településeken 26,58%, ami az összes magántanulói 

adathoz (17%) mérten lényegesen magasabb.  

 

Értesítés az osztályozó vizsgáról 

A tanév végén az osztályozó vizsgáról 219 tanuló kapott értesítést, 5 tanulót az iskola 

hivatalos formában nem tájékoztatott a vizsga helyéről és idejéről. Közöttük van, aki 

gyermekotthon lakója, és jelenleg szökésben van, egy tanuló feltehetőleg egészségi állapota 

miatt nem tudott vizsgát tenni, ezért az értesítést sem tartotta az iskola indokoltnak, egy tanuló 

értesítés hiányában is részt vett a vizsgán.  

Hátrányos helyzetű települések 

Kérelem oka Összes 

Osztályozó vizsga 2013/2014. tanév félév 

Nem vett részt 
Eredményes 

vizsgát tett 

Sikertelen vizsgát 

tett 

Fő % Fő % Fő % 

Családi körülmények 201 106 52,74% 39 36,79% 56 27,86% 

Egészségi állapot 138 71 51,45% 39 28,26% 28 20,29% 

Életkor 44 18 40,91% 11 25,00% 15 34,09% 

Külföldi tartózkodás 30 20 66,67% 10 33,33% 0 0,00% 

Közlekedési nehézségek 9 3 33,33% 2 22,22% 4 44,44% 

Magatartási problémák 102 45 44,12% 23 22,55% 34 33,33% 

Sport/művészeti tevékenység 4 2 50,00% 1 25,00% 1 25,00% 

Szociális körülmények 22 11 50,00% 3 13,64% 8 36,36% 

Munkavállalás 3 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 

Tanulmányok másik iskolában 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Összesen 553 278 50,27% 128 23,15% 147 26,58% 
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22. táblázat: Felkészülés az osztályozó vizsgára 

Hátrányos helyzetű települések 

Kérelem oka Összes 

Osztályozó vizsga 2013/2014. tanév 

félév felkészülés a vizsgára 

Egyénileg 
Iskola 

biztosítja 

Fő % Fő % 

Családi körülmények 201 149 74,13% 52 25,87% 

Egészségi állapot 138 99 71,74% 39 28,26% 

Életkor 44 27 61,36% 17 38,64% 

Külföldi tartózkodás 30 30 100,00% 0 0,00% 

Közlekedési nehézségek 9 9 100,00% 0 0,00% 

Magatartási problémák 102 71 69,61% 31 30,39% 

Sport/művészeti tevékenység 4 1 25,00% 3 75,00% 

Szociális körülmények 22 19 86,36% 3 13,64% 

Munkavállalás 3 2 66,67% 1 33,33% 

Tanulmányok másik iskolában 0 0 0,00% 0 0,00% 

Összesen 553 407 73,60% 146 26,40% 

 

A hátrányos helyzetű településeken a magántanulók 73,6%-a egyénileg készül az osztályozó 

vizsgákra, az összes magántanuló aránymutatója 78,98%. 

A tanulmányi követelmények teljesítéséhez 146 tanuló kap az iskolától segítséget. Elsősorban 

egészségi állapotuk miatt a mindennapos iskolába járás alól felmentett tanulók részesülnek az 

iskola támogatásában. Különböző indokok miatt magántanulóvá nyilvánítottaknak is 

biztosított az alkalmi segítségnyújtás. 

 

10. ábra:  Hátrányos helyzetű településeken élő magántanulók értesítés a 2013/2014. tanév 

félévi osztályozó vizsgáról  

 

78,66% 

2,89% 

18,44% 

Hátrányos helyzetű telpüléseken élő magántanulók 

Értesítés a 2013/2014. tanév félévi osztályozó vizsgáról  

A vizsgáról értesítést

kapott

A vizsgáról nem kapott

értesítést

Nem volt vizsgára

kötelezett
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10. A magántanulóvá nyilvánítási eljárás intézményi értékelése 

 

A 2014. január 1-jei állapot szerint, a szülői vagy saját kérelemre nyilvántartott 

magántanulókról az 1778 általános és középiskola által közölt információkat tanügy-

igazgatási szakértők közreműködésével értékelte az OH. 

Az intézményi adatok értékelésének célja, hogy az iskolák a magántanulóvá nyilvánítási 

eljárásukat áttekintsék, és szükség szerint korrigálják. A visszacsatolás ilyen formáját az 

iskolák többségében megelégedéssel fogadták, és bizalommal fordultak kérdéseikkel az 

Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztályához. 

 

Az eljárás jogszerűségének kiemelt vizsgálati szempontjai: 

- a bejelentő/szülő kérelmének rendelkezésre állása, 

- az iskola értesítése a magántanulóvá nyilvánításról, 

- a bejelentő/szülő értesítése rögzíti a tanulmányi kötelezettségeket (osztályozó 

vizsga félévkor, tanév végén); 

- engedélyezi a foglalkozásokon való részvételt (a magántanulónak lehetősége van 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon részt venni); 

- a kormányhivatal döntése esetében a határozat megléte, 

- a Gyermekjóléti Szolgálat szakvéleménye a halmozottan hátrányos helyzetű 

magántanulóknál. 

 

A tanulmányok teljesítésére vonatkozó adatokhoz szakmai véleményt fogalmaztunk meg. 

 

Az értékelőlap egyes megállapításai mellett feltüntettük az azokat előíró jogszabályi helyeket. 

A megfelelőségét igen/nem meghatározásokkal jelöltük. A nem megfelelőségnél közöltük a 

tanulók számát, akikre a megállapítás vonatkozik. A nem megfelelő megállapításokat 

szöveges indoklás egészítette ki. 

 

Az eljárás jogszerűsége 

Az eljárás jogszerűségét általános állapothatározó jelölte: Megfelelő: igen/nem/részben 

Igen: az eljárás minden elemében követi a jogszabályi előírásokat. 

Nem: az eljárás több tanulóra vonatkozóan, és/vagy több elemében nem felel meg a 

jogszabályi előírásoknak.  

Nem megfelelő az értékelés abban az esetben is, ha az eljárásból nem állapítható meg 

egyértelműen a tanuló/tanulók iskolai jogviszonyának módja: kérelemre, vagy szakvélemény 

alapján magántanuló, esetleg jogviszonya szünetel. 

Részben megállapítás szerepel, ha az eljárás egy-egy eleme nincs összhangban a jogszabályi 

követelményekkel, vagy, ha több magántanulót tart nyilván az iskola, és egyes tanulóknál az 

eljárás kifogásolható. 

A magántanulóvá nyilvánítási eljárás 900 iskolában megfelel a jogszabályi előírásoknak, 809 

intézményben az eljárás egy-egy eleme, vagy egy-egy tanuló vonatkozásában nem követte a 

jogszabályban előírtakat. Az értékelés 69 olyan iskolát talált, ahol az eljárást jogsértőnek 

minősítette. Összességében megállapítható, hogy a magántanulót nyilvántartó 1778 iskola 

51%-a maradéktalanul eleget tett a jogszabályi követelményeknek, 45% törekedett a 

jogkövető eljárásra, és 4% intézményi gyakorlata nem felel meg a jogszabályi 

követelményeknek. 
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A magántanulóvá nyilvánítás iránti kérelem 

A szakmai ellenőrzés 50 olyan intézményt tárt fel, ahol bizonytalan a magántanulóvá 

nyilvántartási kérelem megléte. A saját jogú kérelem fogalmának értelmezése okozta az 

esetek nagy részében a zavart. A szülői kérelmet benyújtók körébe tartozik a gyám. A 

javítóintézetbe került tanulók esetében a magántanulóvá nyilvánítás iránt hatáskörrel 

rendelkező azonosítása. Az értékelés felhívta az intézményvezetők figyelmét, hogy kérelem 

hiányában az iskola egyetlen tanulót sem helyezhet magántanulói státuszba. 

 

Az iskola értesítése a magántanulóvá nyilvánításról 

A szakmai ellenőrzés 42 iskolában talált magántanulót, akit az iskola igazgatója írásban nem 

tájékoztatott a mindennapos iskolába járás alóli felmentésről. Az iskolák a jogviszony 

módjában történt változást legtöbbször határozat formájában közlik a kérelmezővel. Az írásba 

foglalt értesítés hiányában bizonytalan a tanuló jogviszonyából eredő tanulmányi 

kötelezettség teljesítésének módja. Végső soron bizonytalan a tanuló iskolai státusza. 

A magántanulóvá nyilvánítás iránti kérelem tudomásul vételét, vagy a területileg illetékes 

kormányhivatalhoz továbbítását az iskola írásban köteles közölni a kérelmezővel. 

 

A gyermekjóléti szolgálat szakvéleménye 

Az 1778 iskola közül 562 intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának 

megfelelően megkérték a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A szakmai ellenőrzés 112 

olyan intézményt talált, ahol egy vagy több halmozottan hátrányos helyzetű tanuló számára 

nem áll rendelkezésre a szakvélemény. A magántanulót nyilvántartó iskolák közül 1104 

intézményben nem volt szükség a gyermekjóléti szolgálatok megkeresésére. 

A szakmai értékelés nyomatékkal felhívta a figyelmet a gyermekjóléti szolgálatok 

közreműködésének igénybevételére, 2014. január 1-jétől a hátrányos helyzetű tanulók 

eljárásában is. 

 

A kormányhivatal határozata 

Az 1778 iskolából 20 intézményről állapította meg a szakmai ellenőrzés, hogy az iskola nem 

kérte a kormányhivatal döntését, egyben felhívta az iskolaigazgatók figyelmét, hogy helybeni 

döntés elmaradása esetén köteles a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulni. 

 

A magántanulók részvétele a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon 

Az intézményi szintű értékelés szerint 1049 köznevelési intézményben valamennyi 

magántanulónak engedélyezik a foglalkozásokon való részvételt. 729 iskolában nem, vagy 

egyes tanulóknak nem adják meg a részvétel lehetőségét. (A tanulókra vonatkozó részletes 

ismertetés megtalálható a Magántanulóvá nyilvánítási eljárás fejezetben, A magántanulók 

iskolai részvétele címszó alatt). 

 

A tanulmányi kötelezettségek megállapítása 

A szakmai ellenőrzés adatszolgáltatásában részvevő iskolák 91%-ában írásban közlik a 

magántanulókkal az adott tanévre érvényes tanulmányi kötelezettségeiket. 152 azon iskolák 

száma, ahol a tanulók hivatalos formában nem értesülnek a magasabb évfolyamra lépés 

feltételeiről. 

Az értékelés nyomatékkal felhívta az iskolák igazgatóinak figyelmét jogszabályi 

kötelezettségük teljesítésére. 
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Az osztályozó vizsgák teljesítése 

A szakmai ellenőrzés az eljárás jogszerűségén túlmenően vizsgálta a magántanulók 

tanulmányi eredményességét. 

A 2013/2014. tanévben félévkor a vizsgán való részvétel volt a kritérium. A 2012/2013. tanév 

végén a vizsga eredményességét értékelték a szakértők, szükség szerint jelezték az intézmény 

számára a magántanulói jogviszonyból adódó kockázatokat. 

 

A kötelező értékelési tartalmak mellett előfordult, hogy típus helyzetekre vonatkozóan 

szerepeltek általános szakmai megállapítások: 

- a külföldön tartózkodó, 

- a gyermeküket nevelő, 

- a krónikus beteg  

magántanulók jogviszonyára, és tanulmányi előrehaladására vonatkozóan. 

 

Az intézményi szakértőknek lehetőségük volt szöveges kiegészítés formájában egyedi 

észrevételeket tenni. 

11. ábra:  A magántanulói eljárás jogszabályi megfelelősége 
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