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Új év, új feladat! 

Tisztelt Főigazgató Asszony! Tisztelt Főigazgató Úr! 

Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! 

Tisztelt Tagintézmény-vezető Asszony! Tisztelt Tagintézmény-vezető Úr! 

Tisztelt Óvodavezető Asszony! Tisztelt Tagóvoda-vezető Asszony! 

 

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja kiemelkedően fontosnak tartja, hogy 

Nógrád megyében mindenki, aki jogszabályban kapott alapfeladataként, vagy önként vállalt tevékeny-

ségként részt vesz a köznevelési, közoktatási feladatok ellátásában, naprakész információkkal, széleskörű 

ismeretekkel rendelkezzen az ágazat szakmai, szakpolitikai döntéseiről, az ezekből fakadó feladatokról. 

E célt szem előtt tartva örömmel adom közre és személy szerint Önnek és munkatársainak kézre 

HÍRLEVELÜNK 1. számát, amelyben az éppen aktuálissá vált új feladatról, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos intézményi kötelezettségekről olvashatnak. 

Kérem, a továbbiakban nézze el nekünk, hogy esetlegesen nem jelentkezünk hírlevelünkkel rendszeresen, 

hiszen a dokumentum megírására és közzétételére kizárólag akkor kerítünk sort, ha értékes és a mindennapi 

munkájukban közvetlenül hasznosítható információkkal tudunk szolgálni. 

Köszönöm, hogy rövid bevezetőmet követőn elolvassa a fentiekben jelzett feladatokról szóló ismertetőt, 

amelyet Kovács Erika pedagógiai referens rendezett össze, amellyel csupán megerősíteni, rendszerbe 

foglalni szeretnénk az Ön tényszerű és széleskörű ismereteit az adott tárgykört illetően. 

 

Salgótarján, 2017 januárjában 

 Selmeczi Zoltán 
 főosztályvezető 

 

2017. január 23-án megnyílt az intézmények számára az a KIR-hez kapcsolt adatgyűjtési felület, melyre 

első alkalommal 2017. február 10-ig kell feltölteni adatokat a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók 

támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer bevezetéséhez, működ-

tetéséhez. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye 

közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást 

mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé. 

Az iskolák intézményenként, telephelyenként és évfolyamonként az iskolai nevelés-oktatás ötödik-

tizenkettedik évfolyamán, és a Szakképzési Hídprogramban megadják a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók közül azoknak a számát, akik:  

 tanulmányi átlaga nem éri el a közepes (3) szintet, ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, 

és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt 

legalább 1,1 mértékű romlást mutat; 
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 félévkor vagy a tanítási év végén egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kaptak – 

tantárgy megadásával; 

 félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás minősítésekor rossz (2) minősítést kaptak; 

 félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom minősítésekor hanyag (2) minősítést kaptak; 

 évismétlésre kötelezettek - tantárgy megadásával; 

 egy adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva 50 tanítási órát/foglalkozást elérő igazolatlan hiány-

zással rendelkeznek; 

 szülői kérésre magántanulók vagy akiknek szülői kérésre a magántanulóvá minősítése folyamatban van; 

 menekültek, oltalmazottak, menedékesek;  

 veszélyeztetettek;  

 ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy nevelésbe vettek vagy 

 az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll: 

 egy adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva a 100 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő 

igazolt mulasztással rendelkeznek, 

 kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges tanulók kivételével, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 

 általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és betöltötték a tizenhatodik életévüket, 

 a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük betöltését követően léptek be. 

A rendszer működésének ciklusát az alábbi ábra fogalja össze: 

 

 

A témáról és az aktuális feladatokról a www.oktatas.hu web oldalon, a „végzettség nélküli iskolaelhagyás” 

menüpont alatt találhatók információk. 

 

2017 2018 
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E Hírlevél további részében a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelemmel kapcsolatos straté-

giákról és jogszabályokról adunk áttekintést. 

Stratégiai, jogszabályi alapok 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez 

kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 

10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig. 

A cél elérését szem előtt tartva került kiadásra a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú 

stratégiáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

küzdelem 2014-2020. évekre vonatkozó cselekvési terve, melyet a Kormány nemrégiben, a 1729/2016. 

(XII. 13.) Korm. határozattal fogadott el. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben tanulmányokat 

folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatása, ami a köznevelési 

rendszer szintjén elsősorban a korai iskolaelhagyással kiemelten érintett köznevelési intézmények fejlesz-

tésével, illetve az ezen intézmények és pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatások biztosí-

tásával érhető el. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszer, melynek bevezetése küszöbön áll, a következő jogszabályi alapokon nyugszik: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

4. § 37. pont lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi 

átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 

mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik 

szükségessé 

19. § (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

h) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszer működtetése. 

41. § (1) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény köteles … a lemorzsolódással veszélyeztetett tanu-

lókról összesített adatokat szolgáltatni. 

94. § (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

x) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minősülés részletes feltételeit, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások körébe tartozó, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó 

korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását, működtetését, és az ennek keretében történő 

adatszolgáltatás rendjét rendeletben állapítsa meg. 
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229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

1. § (2) Az Oktatási Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti 

21. a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és peda-

gógiai támogató rendszert a nappali rendszerű oktatást folytató, illetve a felnőttoktatást nappali munkarend 

szerint folytató nevelési-oktatási intézményektől begyűjtött személyazonosításra alkalmatlan, összesített 

statisztikai adatok alapján. 

11/A. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszer és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje 

26/A. § (1) A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (a továb-

biakban: támogató rendszer) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása céljából a 

tanulói előrehaladás iskolai szintű nyomon követését szolgáló informatikai rendszer. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát a 44/J. §-ban foglalt 

adatok szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített 

formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan február 

10-éig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást végző Hivatal számára. 

(3) A feladatellátási helyi és intézményi szintű összesített adatokat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

végző Hivatal [Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központ] a nevelési-oktatási intézmény fenntartója 

számára is megtekinthetővé teszi, nyomon követi, azok alapján javaslatot tesz a pedagógiai eredményes-

séget javító intézkedésekre és biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és fenntartója számára szükséges 

pedagógiai-szakmai támogatást, valamint március 31-éig, a második félév tekintetében augusztus 10-éig 

értékeli az intézményi szintű beavatkozások előrehaladását, és arról április 30-áig, illetve a második félév 

tekintetében augusztus 31-ig tájékoztatja a nevelési-oktatási intézményt és fenntartóját. 

(4) A támogató rendszer segítségével azonosított figyelmeztető jelek alapján és a pedagógiai-szakmai szolgál-

tatás javaslatainak figyelembevételével a nevelési-oktatási intézmény olyan pedagógiai intézkedéseket 

alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási eszközökkel, az iskolai sikeres-

séget támogató együttműködésekkel segíti a tanuló előrehaladását, kiemelt figyelemmel a képességek, 

készségek kibontakoztatására, az esélyteremtést szolgáló tevékenységekre. 

(5) A Hivatal október 30-áig tájékoztatást ad a miniszternek a megelőző tanév járási szintű adatainak 

megoszlásáról, és áttekintést ad az intézményi, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatás részéről megtett 

intézkedésekről. 

(6) A miniszter a Hivatal által adott tájékoztatás alapján január 31-éig összefoglaló jelentést készít a 

Kormány számára a megelőző év összesített adatairól és intézkedéseiről. 

V/D. fejezet: A támogató rendszer 

44/J. § (1) A támogató rendszer nevelési-oktatási intézményenként, telephelyenként és évfolyamonként az 

iskolai nevelés-oktatás ötödik-tizenkettedik évfolyamán, és a Szakképzési Hídprogramban a lemorzso-

lódással veszélyeztetett tanulók vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott statisztikai adatokat 

tartalmazza. 

(2) A statisztikai adatok magukban foglalják azon lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszám szerint 

összesített adatát, akik számára pedagógiai támogatás indokolt az alábbi okokból: 

a) tudásuknak a félévi értékelésekor és minősítésekor az egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlag-

eredmény a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes 

(3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú 

nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt legalább 1,1 mértékű romlást mutat; 
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b) félévkor vagy a tanítási év végén tudásuk értékelésekor és minősítésekor egy vagy több tantárgyból 

elégtelen (1) osztályzatot kaptak; 

c) félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás minősítésekor rossz (2) minősítést kaptak; 

d) félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom minősítésekor hanyag (2) minősítést kaptak; 

e) évismétlésre kötelezettek; 

f) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva 50 tanítási órát és 

egyéb foglalkozást elérő igazolatlan hiányzással rendelkeznek; 

g) szülői kérésre magántanulók vagy akiknek szülői kérésre a magántanulóvá minősítése folyamatban van; 

h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint menekültek, oltalmazottak, menedékesek; 

h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint menekültek1, oltalmazottak2, menedékesek3; 

i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-

biakban: Gyvt.) szerint veszélyeztetettnek4 minősülnek; 

j) a Gyvt. szerint ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy nevelésbe vettek vagy 

k) az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll: 

ka) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva a 100 tanítási 

órát és egyéb foglalkozást elérő igazolt mulasztással rendelkeznek, 

kb) kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges tanulók kivételével, 

kc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 

kd) általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és betöltötték a tizenhatodik életévüket, 

ke) a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük betöltését követően léptek be. 

(3) A (2) bekezdés b) és e) pontja szerinti esetekben a tantárgyat is meg kell adni. 

  

                                                
1 6. § (1) Magyarország menekültként ismeri el azt a külföldit, akinek az esetében az Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésében 

[Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot biztosít azoknak 

a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hova-

tartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az 

üldöztetéstől való félelmük megalapozott] meghatározott feltételek fennállnak. 
2 12. § (1) Magyarország oltalmazottként kiegészítő védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültkénti 

elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén őt súlyos sérelem 

érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni. 
3 19. § Magyarország menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki Magyarország területére tömegesen 

menekülők olyan csoportjába tartozik, amelyet 

a) az Európai Unió Tanácsa – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti 

védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése 

tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK 

tanácsi irányelvben meghatározott eljárás szerint – ideiglenes védelemre jogosultként elismert, vagy 

b) a Kormány ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel a csoportba tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, 

polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése – így különösen 

kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód – miatt elmenekülni kényszerültek. 
4 5. § E törvény alkalmazásában  

n) veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
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48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,  

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről  

és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

9/A. § A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei: 

a) korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a rendszerben rendel-

kezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a 

szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása, 

b) a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai 

módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben, 

c) a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, 

d) a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő 

szakemberek együttműködésének koordinálása. 

 

Hasznos linkek még: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 

http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C3%

BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf  

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem cselekvési terve 2014-2020 

http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf 

 Európa 2020 stratégia 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm  
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