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Tájékoztató a köznevelési intézményekben létesíthető vendégtanulói jogviszonyról, és a vendégtanulói jogviszonyban 

letenni kívánt érettségi vizsgákról 
 
 
Vendégtanulói jogviszony létesítése 
 
A tanulónak joga különösen, hogy jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen.1 A tanuló az 
iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson 
vehet részt, tehát olyan tantárgy tekintetében engedélyezhető a vendégtanulói státusz, melyeket az az iskola, mellyel a tanuló tanulói 
jogviszonyban áll, nem tanít.  
 
A vendégtanulói jogviszony létesítését a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére, a vele tanulói jogviszonyban álló 
intézmény vezetője engedélyezheti. Az írásbeli kérelmet tehát annak az intézménynek a vezetőjéhez kell benyújtani, amellyel a 
tanuló tanulói jogviszonyban áll. A döntéshozatal az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető dönthet úgy, hogy 
engedélyezi, de dönthet úgy is, hogy nem engedélyezi a vendégtanulói jogviszony létesítését. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
tanuló adatait, arra való konkrét nyilatkozatot, hogy a kérelem vendégtanulói jogviszony létesítésére vonatkozik, az adott tantárgyat, 
melyre a kérelem irányul, illetve annak az oktatási intézménynek a megnevezését és adatait, ahol a tanuló vendégtanulói jogviszonyt 
kíván létesíteni, és amelynek pedagógiai programjában és helyi tantervében az adott tantárgy (pedagógiai ismeretek) szerepel, 
ezáltal  az intézmény jogosult arra, hogy a tantárgyból osztályozóvizsgát szervezzen.  
A benyújtott kérelem átvételétől számított 15 napon belül az iskola igazgatója beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói 
jogviszonyt létesítő iskola javaslatát. A tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola dönthet úgy, hogy fogadja, de dönthet úgy 
is, hogy nem fogadja a tanulót. A tanulóval jogviszonyban álló iskola igazgatója a benyújtott kérelemről meghozott döntéséről értesíti 
a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola vezetőjét. 
A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a tanulóval jogviszonyban álló iskolát.2 
 
Amennyiben a tanuló a vendégtanulói jogviszonyában érintett tantárgy elméleti tanítási óráján nem tud részt venni, tekintettel az 
órarendek összeegyeztetésére, a két intézmény közötti távolságra és egyéb nehezítő körülmények fennállására, melyek a 
gyakorlatban a vendégtanulói jogviszonyból eredő részvételi kötelezettségének teljesítését lehetetlenné teszik, a vendégtanulói 
jogviszonyára vonatkozóan egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet nyújthat be az engedélyező szervhez (Oktatási 
Hivatalhoz).  
(Az egyéni munkarend engedélyezésének eljárásáról az alábbi linken találhatók információk: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend) 
Ez esetben az egyéni munkarendből eredő osztályozó vizsgatételi kötelezettség fennáll a tanuló számára. 
 
Az alapfokú művészeti iskola tanulója az előírt követelményt - az iskolák közötti megállapodás alapján - a másik alapfokú művészeti 
iskolában is elsajátíthatja, ebben az esetben tehát nem feltétel az, hogy olyan tantárgy tekintetében létesüljön vendégtanuló i 
jogviszony, melyet a tanulói jogviszonyban álló iskola nem tanít. 
 
A jogszabály két különleges esetkört is nevesít, melyek során szintén lehetőség van vendégtanulói jogviszony létesítésére.  
Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetővé, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére az 
intézmény vezetője engedélyezheti, hogy - tanulói jogviszonyának fenntartása mellett - tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében 
gyógykezelését biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben biztosított nevelés-oktatás keretében 
folytassa. 
Ha a tanuló krízisközpontban vagy titkos menedékházban kerül elhelyezésre, az elhelyezés időtartamára a krízisközpont vagy a 
titkos menedékház székhelyén lévő, ennek hiányában a székhelyhez legközelebbi településen lévő, a tanuló tanulmányai 
folytatásához megfelelő típusú nevelési-oktatási intézmény a krízisközponti vagy a titkos menedékházban történő elhelyezés 
időtartamára a tanulóval ideiglenes vendégtanulói jogviszonyt létesít. Ez esetben a kérelmet a krízisközponti vagy a titkos 
menedékházban történő elhelyezést koordináló intézet kezdeményezi.  
 
Vendégtanulói jogviszonyból származó eredmények dokumentálása 
 
A tanuló minden tanulmányi eredményét be kell vezetni a tanulmányi dokumentumokba, így a vendégtanulói jogviszonyból származó 

eredményeket is, ennek dokumentálása az alábbi eljárás szerint zajlik. 

Ha a tanuló vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés 

céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb 

évfolyamra lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az az 

iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.3 

 
A tanulóval jogviszonyban álló iskola – az írásban megküldött eredmény alapján – bevezeti a vendégtanulóként szerzett 
osztályzatot a törzslapra, mellyel megegyezően állítja majd ki a bizonyítványt. 
 
Pl.: A tanuló vendégtanulóként ………………………………ban/ben (intézmény neve) ……...….. tantárgyból ...……. osztályzatot 
kapott.     TL., B. 
     21. Osztályozó vizsgát tett. Tl., B. 

                                                 
1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (6) i) pont 
2 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 49. § (7) 
3 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 74. § (5) bekezdés 
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Vagy: 

A tantárgyat és az osztályzatot beírja a tantárgyi sorba + záradék:  A tanuló vendégtanulóként………………………………ban/ben 
(intézmény neve) osztályozó vizsgát tett. Tl., B. 
 
Megszűnik a vendégtanulói jogviszony, ha azt a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola igazgatója a tanuló, 
kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője kérelmére megszünteti, ebben az esetben tehát a kérelmet a fogadó intézmény 
vezetőjéhez kell benyújtani. Az iskola igazgatója megszüntetheti a vendégtanulói jogviszonyt akkor is, ha a tanuló a 
foglalkozásokról igazolatlanul legalább tíz alkalommal távol maradt, vagy a tanuló a vendégtanulói jogviszonyból eredő 
kötelezettségeit nem teljesítette. A vendégtanulói jogviszonyt létesítő intézmény vezetője a véglegessé vált döntésről értesíti 
a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt és a tanulóval tanulói jogviszonyban álló iskola igazgatóját.4 
 
Érettségi vizsga vendégtanulói jogviszonyban 
 
Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek 
a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára 
jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Ha a tanuló olyan vizsgatárgyból kíván 
érettségi vizsgát tenni, amelyből középiskolájának helyi tanterve szerint nem tehet érettségi vizsgát, e vizsgatárgy esetében a 
jelentkezési feltételt vendégtanulói jogviszonyban, másik középiskolában teljesítheti5. Ez azt jelenti, hogy a tanuló középiskolájának 
a helyi tantervében kell meghatároznia, hogy az egyes tantárgyakat hány évfolyamon heti hány órában tanítja, és ha a tanuló a 
meghatározott évfolyamokon megszerzi a számára előírt osztályzatokat, a vizsgázó tehet az adott vizsgatárgyból érettségi vizsgát. 
Ha középiskolája helyi tantervében szerepel az érintett vizsgatárgyoktatása és követelményrendszere, a vizsgára bocsátás 
követelményeinek teljesítése után tehet ebből a vizsgatárgyból érettségi vizsgát. Tanulói igény esetén az iskola köteles megszervezni 
a középszintű érettségi vizsgát minden olyan vizsgatárgyból, amely a helyi tantervében szerepel. 
 
Ha a tanuló középiskolájának a helyi tantervében nem szerepel az érintett vizsgatárgy oktatása és követelményrendszere, de a 
vizsgázó ebből a vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, vendégtanulói jogviszonyt kell létesítenie egy olyan középiskolával, 
ahol ezt a tantárgyat tanítják. Vendégtanulói jogviszony létesítéséről az adott intézmény igazgatója dönt. Azt a középiskolát, ahol az 
adott vizsgatárgyat oktatják, a tanulónak kell megkeresnie.  
 
Mivel a tanulói jogviszony alatt tett érettségi vizsgának ebben az esetben is az a feltétele, hogy a tanulónak az adott vizsgatárgyból 
meg kell szereznie a helyi tantervben előírt összes évfolyam anyagából az év végi osztályzatot, ezt a vendégtanulói jogviszony 
keretében ebben a középiskolában kell teljesíteni. Az előírt osztályzatokat az írásbeli vizsgák kezdetéig kell megszerezni, és ennek 
módját és időpontját is ez a középiskola határozza meg. (A középiskola helyi tantervében meghatározott követelmények teljesítése 
közép- és emelt szintű érettségi vizsga letételére is lehetőséget biztosít.) 
 
A vendégtanulói jogviszony esetében a vizsgázónak a saját középiskolájában kell érettségi vizsgára jelentkeznie, még abból a 
vizsgatárgyból is, amelyiket vendégtanulóként egy másik középiskolában tanul. Középszintű jelentkezését azonban egyeztetnie kell 
a másik középiskolával is, mert csak ott, vendégtanulóként vizsgázhat. 
 
A szakképzés ágazati szakmai és hatósági ügyeinek irányításáért felelős központi hivatal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal, ezért a szakképzési intézmények tanulóinak vendégtanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos kérdéseivel, illetve a 
szakképzési intézményben létesíthető vendégtanulói jogviszonnyal kapcsolatban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivataltól kérhető tájékoztatás. 
 
Szerkesztés lezárva: 2023. január 10. 

                                                 
4 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. § (6) bekezdés 
5 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés 
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