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Ágazatközi együttműködés a lemorzsolódás 
visszaszorítása érdekében 

Nincs kétség afelől, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem kizárólag szektorközi együtt-
működésben lehet sikeres, ahogyan azt Magyarország végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiája 
is kimondja.  

Az Oktatási Hivatal Salgótarjáni pedagógiai Oktatási Központ 2018 decemberében másodízben rendezett ágazatközi 
tanácskozást, melyen részt vettek a Nógrád Megyei Kormányhivatal és járási hivatalainak oktatási, gyermekvédelmi, 
gyámügyi, igazságügyi munkatársai, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége, 
a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a járási gyermekjóléti 
központok képviselői, valamint a Salgótarjáni POK érintett témával foglalkozó munkatársai és szaktanácsadói.  
A POK munkatársai megosztották a résztvevőkkel a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és 
támogató rendszere működtetésének két tanéven keresztül szerzett tapasztalatait. A különböző ágazatok képviselői 
kölcsönösen tájékozódtak egymás olyan jellegű feladatairól, melyek kapcsolódnak a korai iskolaelhagyás elleni 
küzdelemhez, és konzultáltak az együttműködés lehetőségeiről. 

A meghívott szervezetek képviselői vállalták, hogy szervezetük tevékenységéről olyan rövid tájékoztatókat szerkesszenek 
Hírlevelünk számára, melyben bemutatják a pedagógus olvasóknak azokat a feladataikat, amelyek érintik, érinthetik 
a lemorzsolódás kérdéskörét, összefüggnek az iskolák lemorzsolódást megelőző, kezelő tevékenységeivel. 

A továbbiakban a megyei kormányhivatal néhány szervezeti egységének egyes, a témához kapcsolódó feladatköreit 
mutatjuk be. 
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A korai iskolai és társadalmi lemorzsolódás a járási kormányhivatal 
hatósági szemszögéből 

Az iskola és hatóság kapcsolata 

A korai iskolai lemorzsolódás problémája nem csupán az oktatási intézmény és a tanuló viszonylatában, de 

attól sokkal szélesebb viszonyrendszerben értelmezendő és kezelendő kérdés. Nem kell különösebben 

részletezni annak bemutatását, hogy milyen rövid, közép, és hosszútávú problémákat vet fel egy személy, a 

család, a szűkebb közösség, de akár egy társadalom szemszögéből is az a probléma, ha a fiatal idő előtt, 

tankötelezettségének megszűnése előtt, alapszintű, vagy középfokú képesítés megszerzése előtt elhagyja az 

oktatási rendszer kereteit. Az államnak, a társadalomnak az az érdeke, hogy a lemorzsolódás minél kisebb 

mértékű legyen, ezért az oktatási rendszer eszközei mellé az állam hatósági intézkedések rendszereit is beépíti 

egyrészt a megelőzés, másrészt a szankcionálás lehetőségét adva az ezzel foglalkozó hivatalok kezébe. 

Hatósági feladatként a járási hivatalok gyámügyi, valamint szabálysértési igazgatási feladatokat ellátó 

területei felügyelik a tankötelezettek iskolai kötelezettségeinek teljesítését. Mivel a hivatal közvetlenül 

vagy személyesen nincs jelen az oktatási intézményekben, ezért az iskolák, óvodák jelzése alapján 

„kerülhet képbe” egy-egy felmerült probléma esetén. Ugyanúgy a családok életében sincs mindennap ott a 

hivatal, ezért a hatóság és a családok közötti elsődleges kapcsolatot a család- és gyermekjóléti központok 

biztosítják, a gyermekjóléti jelzőrendszer egyéb résztvevői mellett. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a 

pedagógus és a családsegítő a hivatal szeme és füle, szükséges esetben általuk jut el az információ a 

hatóságok felé, a személyes kapcsolat és a terepmunka révén tudással, információval rendelkeznek. 

Amennyiben az szükségessé válik, következő lépésként rendkívül fontos, hogy jelzéseket tegyenek, 

javaslatokat fogalmaznak meg, és azokat időben juttassák el a hatóság számára. 

10-30-50 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet (Gyer.) részletesen szabályozza, hogy iskolai, óvodai hiányzás esetén mely szereplőknek milyen 

kötelezettségeket kell teljesíteni. Óvodai kötelezettség elmulasztása, vagy kötelező tanórai foglalkozás 

igazolatlan mulasztása esetén az oktatási intézmény első alkalommal akkor küld jelzést a gyámhatóság és 

a gyermekjóléti szolgálat részére, ha az óvodai igazolatlan mulasztás elérte az öt napot, vagy iskola esetében 

a 10 órát. A hatóság a jelzés kézhezvételét követően hivatalosan értesíti a gyermek után járó családi pótlék 

jogosultját a fennálló mulasztásról, valamint felhívja a figyelmét az adott évben a huszadik óvodai nevelési 

napnak, vagy az adott tanítási évben az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás elmulasztásának jogkövet-

kezményeire, konkrétan a családi pótlék folyósításának szüneteltetésére. Ebben az esetben valóban fontos, 

hogy a jelzés időben megérkezzen az iskola, óvoda részéről, mivel egy későbbi, nagyobb hiányosságot, 

hatósági intézkedést tudunk azzal megelőzni, ha a kisebb hiányzás időben történő jelzése után a hatóság a 

család- és gyermekjóléti központok által azonnal további információt tud szerezni az adott családról, 

figyelemfelhívással tud élni. 

Egyáltalán nem törvényszerű, hogy az igazolatlan mulasztások megállnak az első jelzés után, ebben az 

esetben további kötelezettségek terhelik a gyámhivatalokat. A húsz óvodai napot, vagy 50 kötelező iskolai 

tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a hatóságnak kezdeményeznie kell a folyósító szervnél a 

családi pótlék folyósításának szüneteltetését, az eljárás megindításának kezdeményezéséről pedig értesíti a 

jelzést küldő oktatási intézményt, valamint a családi pótlék jogosultját, a szülőt vagy törvényes képviselőt. 

A hatósági intézkedés azonban ez esetben az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével nem áll meg, hanem 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a Gyer. 

rendelkezései alapján kötelezően el kell indítani a gyermek védelembe vételére vonatkozó hatósági eljárást. 

A nagyszámú igazolatlan hiányzások esetében ez 16 éves kor alatt kötelezően elrendelendő intézkedés, 16 

év felett pedig mérlegelhető, a hatósági vizsgálat eredményétől függően. 

A védelembe vétel elrendelése során a hatóság olyan magatartási szabályokat fogalmaz meg a gyermek és a 

szülők, gondviselők számára, melyekkel elkerülhető a további hiányzások felhalmozása, rendezhetők az 

iskolai viszonyok. Nagyobb felügyeletet rendel el a gyermek számára, kötelezi a szülőket az iskoláztatási 
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kötelezettség teljesítésére, előírja a gyermek számára a képességeinek megfelelő tanulást és a kötelező iskolai 

látogatásokat, valamint szükség szerint orvosi, gyermekpszichológusi szolgáltatások igénybevételét. A véde-

lembe vételi határozatból a hatóságnak nem kell példányt küldenie az oktatási intézmény számára, de az 

intézmény már az 50 órás jelzés leadása után tudhatja, hogy ilyen intézkedés elrendelésére sor fog kerülni. 

A két jelzés között a 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettsége áll 

fenn az oktatási intézmények részéről, melyet feljelentés formájában kell eljuttatni a hivatal részére, ezt 

azonban nem a gyámhatóság, hanem szintén a járási hivatalban működő, szabálysértési ügyekkel foglal-

kozó szakügyintéző fogja vizsgálni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs.) rendelkezései szerint az a szülő vagy 

törvényes képviselő, akinek szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke az adott óvodai, iskolai 

évben a jogszabályban meghatározott óraszámon felül igazolatlanul mulaszt, szabálysértést követ el, emiatt 

a járási hivatal a szülő ellen szabálysértési felelősségre vonás tárgyában indít eljárást. 

Figyelemfelhívással – hiányzásoktól függetlenül – bármikor élhet az oktatási, nevelési intézmény akár a 

hatóság, akár a család- és gyermekjóléti szolgáltató felé. A jelzés vonatkozhat egyaránt eddig nem tapasztalt, 

de elindult hiányzásokra, családi problémákra, szülői elhanyagolásra, bántalmazásra, egyéb veszélyeztető 

jelekre, okokra. A gyermekvédelmi rendszer minden résztvevője számára fontos, hogy egy-egy felszínre 

került problémát minél gyorsabban, minél alacsonyabb szinten lehessen kezelni, rögtön a problémák 

kialakulásánál elejét venni a későbbi, nagyobb gondnoknak, lemorzsolódásnak, oktatási rendszerből történő 

idő előtti kikerülésnek. 

A családi pótlék folyósításának szüneteltetése, felülvizsgálata 

A nagyszámú igazolatlan hiányzások miatt szüneteltetett családi pótlék az egyik kézzelfogható szankció, 

mellyel a döntéshozók megpróbálhatják motiválni, az oktatási intézmények felé visszaterelni a hiányzó 

gyermekeket. Érdemes volna egy kicsit részletesebben is megvizsgálni a családok motivációit a családi pótlék 

szemszögéből, egyelőre azonban – a tapasztalatok szerint – elegendő annyi megállapítást tenni, hogy a családi 

pótlék megvonása sokszor egyáltalán nem elegendő visszatartó erő a hiányzások megszüntetéséhez. Főleg a 

nagyobb, 15-16 éves korú fiatalok családjában felmerülő érv, hogy az iskolai hiányzások miatt a családi 

kasszából eltűnő családi pótlék helyett a fiatal egy-két napi keresményéből vissza tudják pótolni a hiányzó 

összeget, a fiatal – a családja teljes jóváhagyása és áldása mellett – inkább eljár dolgozni, mint iskolába, holott 

még tankötelezett korú. Alapesetben viszont, a folyósítás szüneteltetéséről szóló határozat megszületése után 

a gyámhatóságnak háromhavonta felül kell vizsgálnia a szüneteltetés jogosságát. Ebben az esetben szintén az 

oktatási, nevelési intézmény igazolása alapján lehet eldönteni, hogy a család ismét jogosult-e a korábban 

szüneteltetett folyósításra. Amennyiben a gyermek a felülvizsgálati időszakban az intézmény igazolása 

szerint háromnál több óvodai napot vagy ötnél több kötelező tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul, 

úgy a szüneteltetés megszüntetése iránt nem lehet rendelkezni. A felülvizsgálatot minden esetben hivatalból 

a gyámhatóság indítja, pontosan megjelölve a felülvizsgálati időszakot. 

Magántanulói státusz, mint menekülési útvonal 

Számos olyan élethelyzet adódhat, amikor a magántanulói státusz megoldást jelenthet a felmerült 

igényekre, problémákra. Sokszor kifejezetten a tanuló előnyét szolgálhatja, azonban a hatósági munka 

kapcsán szinte kizárólag azokkal az esetekkel lehet találkozni, amikor a magántanulóság valamiféle 

kényszer egy még nagyobb probléma elkerülésére, vagy a megoldhatatlan feladatok kiváltására. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezései szerint az iskola igazgatója a gyám-

hatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönthet a magántanulói státuszban 

folytatott tanulmányokról. Hatósági szempontból – ritka kivételektől eltekintve – nem támogatandó a 

szülők ezirányú kérelme, szándéka, hiszen gyakran már meglévő problémákat, magas számú igazolatlan 

hiányzást, közösségi feszültségeket, beilleszkedési zavarokat próbálnak ezzel a lépéssel elfedni. Sokszor a 

hatóság számára nem is tisztázott, hogy milyen feltételekkel, milyen kötelezettségek teljesítése mellett 

kapta meg a tanuló ezt az engedményt. Annál is inkább fontos a következetes és pontos visszajelzés az 

iskola részéről, mert a magántanulói státusz létesítésével a családi pótlék folyósítása szüneteltetésének 

megszüntetése is kötelező feladat a gyámhatóság részéről. 
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Az együttműködés pillérei, hatékony hatósági munka 

A fentebb részletezett feladatokban, a felmerült igényekre akkor adható hatékony válasz, ha az egyes 

szereplők következetesen teljesítik a jogszabályokban előírt feladataikat, és ezen felül is megfelelő 

kapcsolatot ápolnak egymással. Az igazolatlan hiányzások jelzései kapcsán legfontosabb megjegyezni 

való, hogy a hatóság időben kapjon tájékoztatást az elmaradásokról. A 10 órás jelzés időben történő 

megküldése súlyosabb hiányosságok megelőzését segíti elő, a gyámhivatal ne csak akkor szerezzen 

tudomást a hiányzásokról, amikor már a családi pótlék megvonásáról is intézkedni kell amellett, hogy 

kötelezően hatósági eljárás alá kell vonni a szülőt és a gyermeket is. Másik véglet, ha még nem éri el a 10 

órát az igazolatlan hiányzások száma, az iskola akkor is küld értesítést a járási hivatal számára, melyet 

ebben az esetben nem követ sem szülői tájékoztatás, sem hatósági intézkedés. 

Felülvizsgálat alkalmával minden esetben a járási hivatal kéri az oktatási intézmények igazolását a hiány-

zásokra vonatkozóan. Ekkor két alapvető szabálynak kell megfelelni: mindig pontosan a felülvizsgálati 

időszak alatt felhalmozott hiányzásokat kell megadni – ezt az időszakot a hivatal a felülvizsgálati megkere-

sésében megjelöli – és tekintettel kell lenni az ügyintézési határidőkre is. Tapasztalatok szerint a felül-

vizsgálati eljárásokban a hatóság és az oltatási intézmények kellő hatékonysággal tudnak eljárni, csak igen 

ritkán kell ismételt megkereséssel felhívni a figyelmet az adatszolgáltatási kötelezettségre. 

Szabálysértési eljárás keretében vizsgálandó a szülő vagy törvényes képviselő felelősségének kérdése.  

Az eljárás lefolytatásának megkönnyítése érdekében az iskola által küldött feljelentés minden esetben 

tartalmazza a szülő vagy törvényes képviselő és a tanuló pontos személyazonosító adatait, valamint 

amennyiben az iskola a szülő ellen egy másik gyermeke vonatkozásában márt élt feljelentéssel, ugyanabban 

a tanévben további feljelentéssel ne éljen. Ennek oka, hogy a Szabs. rendelkezései szerint szülői szabály-

sértési felelősségre vonásnak egy nevelési-tanítási évben csak egy alkalommal van helye. Ha ugyanazon 

tanuló, vagy a szülő más gyermekével kapcsolatban a továbbiakban is felmerül a szabálysértési eljárásra 

okot adó nagyszámú hiányzás, akkor a köznevelési intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat, vagy a 

gyámhivatal további intézkedését kérheti. 

Sokkal több fejtörést okoz a magántanulói státusz miatti hatósági eljárás. Számos esetben jut el a hír 

hatósághoz arról, hogy a gyermek már magántanuló, de ezt nem előzte meg előzetes felmérés, vélemény-

kérés az iskola részéről. Arra is látunk példát, hogy a gyámhivataltól megkért vélemény megküldése előtt 

már megkapja a hallgató a magántanulói státuszt. De leginkább a magántanulóvá válásról szóló tájékoztatás 

marad el a hatóságok felé, mely egyébként fontos információ volna a gyermekvédelmi hatósági munka 

során, legyen szó családi pótlék felülvizsgálatról, vagy a védelembe vétel során meghatározott, előírt 

feladatok teljesítéséről. Sajnos a hatóságnak nincs tudomása a magántanulóság kezdő dátumáról, az előírt 

feltételekről, vizsgákról, iskolalátogatási kötelezettségről és egyéb feltételek teljesítéséről, mely a magán-

tanulói jogviszony alapja, és nem mellékesen a családi pótlék újrafolyósításának kezdő dátuma is. 

Természetesen az oktatási intézmények és a hatóság együttműködése nem merül ki csupán a korai iskolai 

lemorzsolódás jelenségének kezelésében. Ettől jelentősen sokrétűbb, számos más gyermekvédelmi feladat 

kapcsán kell kooperálniuk: gyermekkori bűnözés észlelése és kezelése, devianciák felismerése, veszélyez-

tető elemek kiszűrése, családi, környezeti és szociális problémák feltérképezése, a pszichés és mentális 

állapot zavarainak kezelése, és még sorolhatnánk a feladatokat. A hatékony együttműködés alapja a jó 

kommunikáció és a partnerség, hogy időben felszínre kerülhessenek a később jelentősebb problémákat is 

okozható tényezők, és elmondhassuk, hogy nem csak az iskolai, de a társadalmi lemorzsolódás elkerülésére 

is megtettük a szükséges lépéseket. 

A családi pótlék megvonással, a kötelező védelembe vétellel és a szabálysértési eljárással kapcsolatos 

dilemmák megértéséhez ajánljuk az alábbi link alatt található beadvány tanulmányozását:  

https://szabalysertes.hu/wp-content/uploads/2017/05/Ombudsmani-beadva%CC%81ny-

tanko%CC%88telezettse%CC%81g.pdf 

Oravecz Péter vezető főtanácsos, gyámügyi szakügyintéző 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala  

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

https://szabalysertes.hu/wp-content/uploads/2017/05/Ombudsmani-beadva%CC%81ny-tanko%CC%88telezettse%CC%81g.pdf
https://szabalysertes.hu/wp-content/uploads/2017/05/Ombudsmani-beadva%CC%81ny-tanko%CC%88telezettse%CC%81g.pdf
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Együttműködési lehetőségek a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Igazságügyi Osztályával 

Az osztály a korábban önálló Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladatait hajtja végre. 

1. A pártfogó felügyelőnek környezettanulmányt kell készíteni a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 

törvény 684. §-a szerint. A környezettanulmány beszerzését mindig elrendeli a nyomozóhatóság, ha 

büntetőeljárás indul egy fiatalkorúval szemben. Ennek célja, hogy a büntetőeljárás során a személyi 

körülményeket érintő információk is a döntéshozó rendelkezésére álljanak. A környezettanulmánynak 

kötelezően beszerzendő melléklete a tanulóra vonatkozó pedagógiai vélemény, amely tartalmazza az 

oktatási intézmény által a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §-a alapján 

nyilvántartott és kezelt adatokat is. Ezek informatív tartalma intézményenként eltéréseket mutat. Nagy 

segítséget jelentene, ha a pedagógus vélemény tartalmazná a fiatal iskolai munkáján túl az esetleges 

egyéb tapasztalt nevelési problémákat, a tapasztalt családi okokat, a megtett beavatkozási kísérlet 

módját, eredménytelenségének okát, és a pártfogó felügyelettel esetleg elérhető eredmény érdekében 

a beavatkozásra vonatkozó javaslatot. A pártfogó felügyelő ezek birtokában a kockázatértékelést 

alaposabban készítheti el, és az intézkedésre, büntetésre vagy az alkalmazandó magatartási szabályokra 

is megalapozottabb javaslattal élhet. A pedagógiai vélemények elektronikus úton gyorsabban és 

pontosabban továbbíthatók, megküldésük célszerű az igazsagugy@nograd.gov.hu e-mail címre. 

2. Megelőző pártfogó felügyelet elrendeléséhez kapcsolódó együttműködés 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/D. §-a alapján, 

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló a 8/2013. (VI. 29) KIM rendelet 2-6. §, 13-

16/B.§ és 19-19/B.§-ai szerint kockázatértékelésen alapuló környezettanulmány készül gyermekkorú 

elkövetővel szemben is, ha szabálysértés vagy büntetőügy indul ellene. Ez már sokkal inkább érintheti 

az oktatási intézményeket. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/D. § (4) 

bekezdés ab) alpontja értelmében ha – magas, vagy bizonyos esetekben közepesnek ítélt kockázat 

esetén is – a gyámhatóság kötelezi a gyermeket és a szülőt vagy más törvényes képviselőt a megelőző 

pártfogás során a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködésre, a megelőző pártfogó 

felügyelővel az általa meghatározott időközönként történő személyes találkozásra. Ez a védelembe-

vétel helyett vagy mellett is alkalmazható intézkedés, eszköztárában, következményeiben a családra 

nézve szigorúbb következményekkel járhat, mint a védelembevétel. Ennek értelmében, ha a felhí-

vásnak nem tesznek eleget, az együttműködés hiányáról a megelőző pártfogó felügyelő a Pfr. 19/L § 

(1) bekezdés c) pontja alapján tájékoztatja az illetékes gyámhivatalt további szükséges intézkedés 

megtétele céljából. Emellett a folyamatban lévő büntetőeljárásban is negatívan hat.   

Az 1. pontban leírtak itt is fennállnak, a megfelelő tartalmú pedagógiai vélemény nagy segítség az 

adekvát beavatkozáshoz. 

3. Pártfogó felügyelet végrehajtása 

A pártfogó felügyelet intézkedés alá helyezett fiatalkorú részére külön magatartási szabály írható elő. 

Az iskolai tanulmányainak folytatása ilyen lehet tanköteles esetén. Nem teljesítésének büntető-

eljárásbeli következményeivel kell számolnia a családnak. 

Ehhez azonban már a környezettanulmány készítésének időszakában rendelkezésre kell állni az erre 

vonatkozó alapinformációknak. Ha a probléma már ennek elkészülte után generálódik (ami előfordul, 

hiszen a környezettanulmány és a tárgyalás közt eltelhet egy év is) akkor a pártfogó felügyelő soron 

kívüli értesítése indokolt, főleg ha megelőző pártfogás is folyamatban van, egy esetleges magas vagy 

közepes kockázatba sorolás miatt. 

  

mailto:igazsagugy@nograd.gov.hu
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4. Jóvátételi munka (9/2018. (VI.11.) IM rendelet 64. §-a)  

A pártfogó felügyelő az intézkedésre, büntetésre vagy az alkalmazandó magatartási szabályra javas-

lattal élhet, így erre is. (Kisebb súlyú, pl. rongálás bűncselekmény esetén) 

Helyszíne lehet az oktatási intézmény is. A jóvátételi munkát a bíróság által megállapított munkaórák 

szerinti tartamban kell elvégezni, az elítélt és a munkavégzés helyét biztosító szervezet vagy intézmény 

megegyezése szerinti feltételekkel. A pártfogó felügyelő a jóvátételi munka (el)végzését ellenőrzi. 

5. A pártfogó felügyelők a fentieken túl a jelzőrendszer tagjaiként korábban is részt vállaltak a 

gyermekvédelmi, bűnmegelőzési, és az áldozattá válás megelőzését célzó munkákban oktatási és 

gyermekvédelmi intézményekben önállóan és a rendőrséggel együtt is. Ha komplex együttműködést 

igényel egy egyedi, vagy helyben tipikus ügy kezelése, előzetes egyeztetés után állunk rendelkezésre. 

Végh Béla osztályvezető 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Igazságügyi Osztály 

Tájékoztató az iskolából, kollégiumból fegyelmi büntetésként kizárt tanuló 
tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatban 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 58. § (3) bekezdés értelmében, 

ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben 

részesíthető. Legsúlyosabb fegyelmi büntetésként – rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén – 

tanköteles tanulóval szemben az intézmény a kizárás az iskolából, illetve kollégiumból fegyelmi büntetést 

hozhatja.  

A nevelőtestület a tanuló fegyelmi ügyében határozatot hoz. A tanulót kizáró intézmény elsőfokú határozata 

ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat 

közlését követő tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

Amennyiben a határozat ellen a szülő nem fellebbez, akkor a közlést követő 15. napon, vagy ha a 15 nap letelte 

előtt lemond fellebbezési jogáról, akkor a határozat a lemondó nyilatkozat megtételekor véglegessé válik. 

Végrehajtani csak a végleges fegyelmi határozatot lehet. Az Nkt. 58. § (13) bekezdés szerint, ha a 

végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené, vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel 

járna, az elsőfokú határozat azonnal végrehajtható. 

A kizáró intézmény a határozatban felhívja a figyelmet arra, hogy a szülő köteles új iskolát, kollégiumot 

keresni gyermeke számára. A jogszabály értelmében a fegyelmi büntetést kiszabó iskola, kollégium 

segítséget kell, hogy nyújtson a szülőnek az új iskola, kollégium megtalálásában. 

Abban az esetben, ha a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló 

határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem kap 

értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 

megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül köteles megkeresni a köznevelési 

feladatot ellátó hatóságot, kérve a tanuló számára iskola, illetve kollégium kijelölését.  

Ha a kizárás fegyelmi büntetést az iskola, illetve kollégium tanköteles korú tanulóval szemben hozta, a 

fegyelmi büntetés nem hajtható végre addig – azaz a tanuló mindaddig a kizáró intézménybe jár –, amíg a 

tanuló új tanulói jogviszonya, kollégiumi tagsági viszonya nem jött létre.  

A jogszabályban nevesített köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal, 

Nógrád megyében a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal, 

címe: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)  
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A kizáró iskolának, kollégiumnak a Hivatalhoz címzett, a tanuló számára iskola/kollégium kijelölésre 

vonatkozó megkeresésének az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- az iskola/kollégium kijelölésének kérelme a tanköteles tanuló számára, a tanuló iskolai évfolyama, 

illetve iskola kijelölés esetén a tanuló által tanult idegen nyelv megjelölésével, 

- a tanulót kizáró határozat egy példánya, 

- a határozat közlésének igazolására a postai tértivevény másolata, vagy a határozat átvételének egyéb 

hitelt érdemlő módon történő igazolása, estelegesen a szülőnek a fellebbezési jogról történő 

lemondásra vonatkozó nyilatkozata, 

- a kizáró intézmény nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy a határozat véglegessé válását követő nyolc 

napon belül nem kapott értesítést a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól, 

- sajátos nevelési igényű tanuló esetében mellékelni kell a tanuló szakértői véleményét.  

A Hivatal az intézménykijelölésre vonatkozó kérelem beérkezését követően három munkanapon belül 

másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára.  

A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata azonnal végrehajtható.  

Az Nkt. 58. § (5) bekezdés szerint az iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt 
intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet.  

Ennek a jogszabályi előírásnak megfelelve a Hivatal döntése során figyelembe veszi az alábbiakat: 

- a tanuló lakóhelye és a befogadó köznevelési intézmény közötti távolságot,  

- az iskolába járáshoz rendelkezésre álló közlekedési feltételeket, lehetőségeket:  

o az oda-visszautazás lehetőségeit,  

o lehetőleg átszállás nélkül megközelíthető legyen az intézmény, 

o a busz indulás igazodjon az intézmény házirendjéhez, illetve az abban szabályozott óra-, illetve 

csengetés rendjéhez (az iskola házirendjének vizsgálatával), 

- a tanuló számára kijelölhető köznevelési intézményeknek az Oktatási Hivatal által működtetett 

köznevelés információs rendszerében (KIR) szereplő adatait, vagy az illetékes tankerületi központtól 

megkeresésé útján bekért adatokat 

o a köznevelési intézményeknek a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók számára vonat-

kozóan, 

o a kijelölhető intézmények adott évfolyamán/osztályában a tanulólétszámra, továbbá  

o az oktatott idegen nyelvre vonatkozóan. 

- KIR személyi nyilvántartásának adatait: hová, mely iskolákba járt esetleg korábban az intézményből 

kizárt tanuló, 

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében az iskolakijelöléshez a szakértői bizottság véleményét, 

- a Hivatal a korábbi iskolakijelöléseket is figyelembe veszi, hogy lehetőség szerint a fegyelmivel 

kizárt tanulók iskolakijelölésével egyenletes terhelést biztosítson a kijelölt intézményeknek.   

A Hivatal fegyelmi büntetésként kizárt tanuló számára másik iskolát, kollégiumot kijelölő határozata ellen 

fellebbezésnek van helye, melyet a közléstől számított 15 napon belül két példányban lehet benyújtani a 

Hivatalhoz (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), a másodfokon eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztályának címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).  

A kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén a fegyelmi büntetés hatálya a jogszabály szerint nem 

lehet hosszabb tizenkét hónapnál, azaz a tizenkét hónap elteltével a tanköteles tanuló tanulmányait tovább 

folytathatja a kizáró intézményben, az esetek jelentős részében a kötelező felvételt biztosító iskolájában. 

Kis-Bacskó Erzsébet oktatási hatósági szakügyintéző 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály 
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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztálya feladatai 

I. fokú hatósági feladatok: 

- gyermekjóléti alapellátási intézmények és szolgáltatások működésének engedélyezése és ellenőrzése 

- gyermekvédelmi szakellátási intézmények és szolgáltatások működésének engedélyezése és ellenőrzése 

- szociális alapellátást nyújtó intézmények és szolgáltatások működésének engedélyezés és ellenőrzése 

- szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények működésének engedélyezés és ellenőrzése 

II. fokú hatósági feladatok: 

- a megye települési önkormányzata jegyzőinek gyámügyi jogkörben hozott döntései elleni fellebbe-

zések elbírálása, szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése 

- a megye járási hivatalainak (gyámhivatalainak) gyámügyi jogkörben hozott döntései elleni fellebbe-

zések elbírálása, szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése  

- a megye járási hivatalainak szociális jogkörben hozott döntései elleni fellebbezések elbírálása, szakmai 

irányítása, felügyelete, ellenőrzése  

Szolgáltatási jellegű feladat: bűnelkövetés és bűnismétlés megelőzését célzó programok indításának 

elősegítése, és koordinálása  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya közvetett módon, 

a hatáskörébe tartozó fentebb felsorolt szakmai feladatok szakszerű ellátásával járul hozzá a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás, az iskolai lemorzsolódás megelőzéséhez. 

dr. Szaniszló Éva osztályvezető 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 
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