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A tankötelezettség megkezdésének eltérő szabályai 

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezett-

ségét teljesíteni. 

Főszabály szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

Az ettől való eltérés esetei: 

 

I/1 eset: a szülő kérelmére az Oktatási Hivatal engedélyével a gyermek 
további egy nevelési évig az óvodában marad 

Kérelem benyújtása 

A szülő/gyám az iskolakezdés évében január 1-15. között kérelmet nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz  

(a továbbiakban: Hivatal) az iránt, hogy gyermeke/gyámoltja még egy évig az óvodában maradhasson.  

A Hivatalnak az ezen időszaknál korábbi vagy későbbi postai bélyegzővel ellátott kérelmeket nem áll 

módjában elbírálni. A kérelmet a Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer 

segítségével kell kitölteni, mely a következő linken található meg:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa.  

A kitöltött, majd kinyomtatott, vonalkódos adatlapot alá kell írni, majd papír alapon postára adni az alábbi 

címre: Oktatási Hivatal, Budapest 1982. 

A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem 

indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogal-

mazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. A szülő a kérelméhez bármilyen általa 

lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet (pl. szakorvosi vélemény). Elkérheti az óvodától a 

gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, de ez nem kötelező.  

A kérelem elbírálása 

Az eljárásban a kérelem indokolásául ismertetett körülmények vizsgálatára kerül sor. 

Ha a kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll a 

szakszerű döntés meghozatalához, a Hivatal nyolc napon belül dönt az adott ügyben. Ha nyolc napon 

belül nem hozható döntés a kérelem alapján – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további 

adatok és információk beszerzése szükséges a megalapozott döntéshez, vagy mert szakértői bizottság 

kirendelése lesz indokolt – a Hivatal teljes eljárásban, vagyis hatvan napon belül dönt a kérelemről. 

I/1 a szülő kérelmére 

az Oktatási Hivatal 

engedélyével 

I/2 pedagógiai 

szakszolgálat szakértői 

bizottságának szakértői 

véleménye alapján 

I. a gyermek további egy nevelési évig 

az óvodában marad 
II. a gyermek 6 éves kora előtt kezdi meg 

tankötelezettsége teljesítését 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
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A tankötelezettség megkezdésének fontos feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlett-

ségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ha a Hivatal indokoltnak tartja, az 

eljárásban erre vonatkozóan szakértőt hallgat meg. Szakértőként kirendelni csak pedagógiai szakszolgálat 

szakértői bizottságát lehet, elsősorban a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási szakértői bizottságot. 

Azonban, ha korábban megállapításra került a sajátos nevelési igény ténye, akkor a hatósági eljárásban 

szakértőként az a szakértői bizottság jár el, amely a sajátos nevelési igényt megállapította.  

A kirendelt szakértői vizsgálat szabályai: 

 A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem 

megérkezését követő naptól számított öt napon belül meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői 

vizsgálat időpontját a szakértői bizottság a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megér-

kezését követő naptól számított tizenöt napon belüli időpontra tűzi ki. 

 Ha a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában önhibájából nem jelenik meg, a szakértői bizottság 

a vizsgálat elmaradásáról és annak okáról értesíti a Hivatalt. 

 Ha a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában önhibáján kívül nem jelenik meg, további egy alka-

lommal kell számára vizsgálati időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő 

naptól számított öt napon belüli időpontra. 

 A szakértőként kirendelt szakértői bizottság szakértői véleményét a Hivatal eljárásának megindí-

tásától számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak. 

Jogorvoslat 

A Hivatal döntése ellen a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül közigazgatási pert lehet indítani. 

A Hivatal döntését a bíróság nem változtathatja meg, csak a döntés jogszerűségét vizsgálja. A kereset-

levelet az érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el. 

Ha a Hivatal a szülő/gyám kérésére a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre 

kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján engedélyezi, hogy a gyermek további egy nevelési 

évig óvodában maradjon, a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség, annak végrehajtás 

kötelező. 

I/2 eset: pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakértői 
véleménye alapján a gyermek további egy nevelési évig az óvodában marad 

2020.01.01-től megszűnt az a lehetőség, hogy a szülő, az óvoda un. iskolaérettségi vizsgálatot kezdeményezzen 

a területi szakértői bizottságnál, vagyis kérje az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását.  

Új szabály azonban, hogy ha a szakértői bizottság öt és hat éves kor közötti gyermekről szeptember 1. és 

január 15. napja közötti vizsgálata alapján sajátos nevelési igényt vagy beilleszkedési, tanulási, maga-

tartási nehézséget állapít meg, a szakértői véleménynek javaslatot kell tartalmaznia arra vonatkozóan is, 

hogy a gyermek a következő tanévtől kezdje meg a tankötelezettség teljesítését, vagy további egy évig 

óvodai nevelésben maradjon. 

Ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő 

(január 15.) előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a 

szülői kérelem benyújtására nincs szükség. 

Ez esetben az óvoda jegyzi be a KIR személyi nyilvántartásba, hogy a gyermek nem teljesít tan-

kötelezettséget. 
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II. eset: a szülő kérelmére az Oktatási Hivatal engedélyével a gyermek 6 éves 
kora előtt kezdi meg tankötelezettsége teljesítését 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, az Oktatási Hivatal a szülő 

kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

Ebben az esetben is a Hivatalhoz kell a szülőnek benyújtani a kérelmet, amelyre 2021. január 1. napjától 

2021. január 15. napjáig van lehetőség. A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap elérhető a Hivatal 

honlapján a következő linken:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban  

Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendel-

kezésre áll a szakszerű döntés meghozatalához, a Hivatal nyolc napon belül dönt az adott ügyben.  

Ha nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem alapján – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert 

további adatok és információk beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság 

kirendelése lesz indokolt – a Hivatal teljes eljárásban, vagyis hatvan napon belül dönt a kérelemről. 

A Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt 

napon belül köteles határozatot kiadni. 

Jelen tájékoztató a következő jogszabályi helyeken alapul: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (2), 6(b)-(f); 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról V/A fejezet; 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 21. §, 63. § (4), 93/A. § (1); 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 15/E. §; 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 17. § (1) l), (7). 

A témáról további információk találhatók az Oktatási Hivatal honlapján: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban 

Összeállította: Kovács Erika munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban
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Tájékoztató az egyéni munkarend engedélyezésére 
vonatkozó eljárás szabályairól 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 45. § (5) bekezdése szerint a 

tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ettől eltérő kivételt jelent, ha a tanuló tankötelezettségét 

külföldön teljesíti vagy tankötelezettségének egyéni tanrend szerint tesz eleget. 

Az egyéni munkarend a 2019. szeptember 1-jétől hatályos jogszabályi változások szerint a korábbi 

magántanulói jogviszony intézményét váltotta fel, eltérő engedélyezési eljárással, és eltérő feltételekkel. 

Az egyéni munkarend engedélyezése kérelem alapján, hatósági eljárásban történik, az engedélyező hatóság 

az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal).  

Az egyéni munkarend engedélyezés eltérő feltétele abban áll, hogy a Hivatalnak jogszabályban meghatá-

rozott esetekben engedélyezni kell az egyéni munkarendet, más esetekben pedig nem csupán azt kell 

vizsgálnia az engedélyezésre irányuló eljárás során, hogy a mindennapos iskolába járás alóli felmentés 

nem hátrányos-e tanuló számára, hanem két konjunktív feltételnek kell egyszerre fennállnia az engedély 

megadásához:  

- egyrészt a tanuló egyéni adottsága, vagy sajátos élethelyzete, ami indokolja a mindennapos iskolába 

járás alóli mentesítést,  

- másrészt az, hogy erre az egyéni adottságra vagy sajátos élethelyzetre tekintettel a tanuló tanul-

mányai eredményes folytatása és befejezése szempontjából a mindennapos iskolába járás alóli 

felmentés kifejezetten előnyös legyen számára. 

Az egyéni munkarend  

- határozott időre kérelmezhető,  

- a kérelem a tanévet megelőző június 15-éig nyújtható be a felmentést engedélyező szervhez,  

- ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába 

járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel.  

Hogyan nyújtható be a kérelem? 

A Hivatal honlapján elérhető az egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztató, illetve itt tölthető ki a 

kérelem is: https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend 

A felületen kétféle űrlap található, egyrészt a szülői, másrészt a nagykorú tanuló esetében kitöltendő 

kérelem. A felületen a kérelem adatainak kitöltésével a kész kérelem nyomtathatóvá válik. A felületen 

kitöltött kérelmek a Hivatal rendszerébe bekerülnek, QR kóddal és azonosítószámmal kerülnek ellátásra. 

A kérelmet kitöltést követően ki kell nyomtatni, majd a kérelmező által aláírt kérelmet postai úton meg 

kell küldeni a Hivatal címére. 

A kérelem benyújtható a honlapon letölthető Word formátumú szülői vagy a nagykorú tanuló által 

beadandó kérelem kitöltésével, illetve kérelem megfogalmazható űrlap használata nélkül is, azonban 

tartalmaznia kell azokat az elemeket, melyek az elbírálás, a döntés meghozatalának feltételei.  

Ki nyújthat be kérelmet? 

 Kérelmet a kiskorú tanuló gondviselője, szülője nyújthatja be.  

 Abban az esetben, ha a tanuló gyámság alatt áll, a gyermekvédelmi gyám jogosult a kérelem 

benyújtására – ez esetben a szülői felügyeleti jog szünetel és a gyermek érdekében a gyám jár el.  

A gyámság tényét minden esetben igazolni szükséges az erre vonatkozó gyámhatósági határo-

zattal, mellyel a kérelmező igazolja a kérelem benyújtására való jogosultságát. 

 Nagykorú, 18. életévét betöltött tanuló a kérelmet önállóan terjeszti elő. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend


OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2020/08. HÍRLEVÉL 

6 

Melyek a kérelem elemei? 

I. A TANULÓ ADATAI 

 A tanuló oktatási azonosítója 

Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek, tanuló oktatási azonosítóját, 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 

14. § (4)-(5) bekezdései alapján tájékoztatás kérhet az intézményvezetőtől a gyermek, tanuló 

oktatási azonosító számáról és a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője 

a kérelem napján térítésmentesen a Köznevelés Információs Rendszeréből nyomtatható tájékoz-

tatást állít ki a kérelmező számára. 

 A tanuló vezetékneve, keresztneve(i) születési ország, születési helye, születési ideje, anyja 

születési neve, tanuló állandó lakóhelye, tartózkodási címe 

 A tanuló iskolájának OM azonosítója, neve, cím, a kérelem benyújtásakor a tanuló évfolyama, 

osztályának betűjele 

Az aktív tanulói jogviszony megléte alapja az egyéni munkarend engedélyezésének. Ennek hiányában 

ugyanis nincs iskola, ahol egyéni munkarendben teljesítheti tankötelezettségét a tanuló, nincs 

intézmény, aki megszervezi számára az osztályozó vizsgát a tanulmányok teljesítésére. 

Az egyéni munkarend engedélyezése mindig az adott intézményben folytatott tanulmányokra 

vonatkozik, ha a tanuló iskolát vált, a tanulói jogviszony megszűnésével megszűnik az egyéni 

munkarend engedélyének hatálya is. 

II. A KÉRELMET BENYÚJTÓ SZÜLŐ ADATAI 

 A szülő/kérelmező vezetékneve, keresztneve, értesítési címe, telefonszáma, email címe 

III. A KÉRELEM RÉSZLETES ADATAI 

 Az egyéni munkarend időtartama, azaz mely dátumtól, mely dátumig kéri az engedély megadását 

A június 15-ig beadott, következő tanévre vonatkozó kérelmek esetében a tanév első napjától, annak utolsó 

napjáig szükséges az időtartam megadása pl. 2020.09.01 – 2021.08.31.  

Abban az esetben, ha a tanév folyamán válik indokolttá a kérelem benyújtása, akkor a kérelem benyúj-

tásnak időpontjától – a postára adás napjától – vagy más, későbbi időponttól javasolt az egyéni munka-

rend engedélyezését kérni, ugyanis visszamenőlegesen nem áll módjában a Hivatalnak engedélyezni az 

egyéni munkarendet.  

 A kérelem indoka 

A jogszabály három kötelező esetkört fogalmaz meg, amikor a Hivatalnak a jogszabály erejénél fogva 

engedélyezni kell az egyéni munkarendet: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 75. § (2)-(3) bekezdése szerint,  

 ha a sajátos nevelési igényű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni munkarend keretében 

folytathatja. A Hivatal döntését a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, maga-

tartási nehézséggel küzdő tanuló szakértői bizottsági szakértői véleménye alapozza meg, mely 

tartalmazza az egyéni munkarendre vonatkozó javaslatot. 
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 ha az általános járóbeteg szakellátásban, vagy általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő 

szakorvos által kiadott vélemény szerint a tanuló tartós gyógykezelésben részesül, és emiatt a 

mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni munkarend keretében 

folytatja tanulmányait. A Hivatal döntését a szakorvosi javaslat alapozza meg. 

Az Nkt. 91. § (3) bekezdés értelmében 

 a külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha 

tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja. 

o Jogviszony szünetelés akkor kedvezőbb a tanuló szempontjából, ha az adott ország oktatási 

rendszere, szabályozása, tantárgyi struktúrája nem tér el gyökeresen a magyar oktatási 

rendszertől. Ha a későbbiekben Magyarországon folytatja a tanulmányait, az intézmény-

vezető dönt a külföldi tanulmányok beszámításáról. 

o Ha érdemben eltérő az adott ország oktatási rendszere, akkor kedvezőbb lehet az egyéni 

munkarend a tanuló számára. Ebben az esetben külföldön is folytathat tanulmányokat, 

emellett itthon egyéni munkarend szerint teljesíti tankötelezettségét. Könnyítés, hogy a 

félévi osztályozóvizsga az igazgató döntése alapján mellőzhető. 

Az Nkt. 45. § (5) bekezdés szerint a három kötelező esetkörön túl, ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos 

helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempont-

jából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.  

(pl. élsportoló, kiemelkedő alkotó vagy előadóművész, utazó életmód, várandósság, stb.)  

IV. A KÉRELEMHEZ CSATOLT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 

A kérelemhez csatolt dokumentumok a kérelemben megjelölt indokok alátámasztására szolgálnak. 

(A dokumentumoknak csak a másolatát szükséges csatolni, a kérelmező aláírásával ellátva!) 

 Ha a kérelmező a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre hivat-

kozva kéri az egyéni munkarendet: 

o akkor a tanuló érvényes szakértői véleménye csatolandó, mely javaslatot tartalmazza az 

egyéni munkarendre. 

 Ha tartós betegség vagy gyógykezelés az egyéni munkarend engedélyezésének indoka, akkor 

szakorvosi javaslat szükséges:  

o minden praktizáló orvos valamely területen szakorvos, de kizárólag a járóbeteg vagy 

fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos véleménye, javaslata fogadható el, mely 

szerint tanuló a szakellátás keretében részesül gyógykezelésben, továbbá a véleményből ki 

kell derüljön, hogy a tanuló betegségére vagy tartós gyógykezelésére tekintettel 

tankötelezettségét nem tudja mindennapos iskolába járással teljesíteni.  

 Külföldön tartózkodás:  

o szülő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy életvitelszerűen külföldön tartózkodnak (ez igazol-

ható a külföldi lakcím bejelentkezéssel is) vagy 

o ha a tanuló külföldön is tanul, akkor az iskola igazolásával vagy 

o a szülő külföldi munkavégzéséről szóló – munkáltatói vagy kiküldetésre vonatkozó – 

igazolással. 

 Az egyéni adottság, sajátos élethelyzet igazolása annak természetétől függ. Néhány példa: 

o élsportoló esetében – egyesületi tagsági igazolás, egyesületi igazolás/nyilatkozat az edzések, 

versenyekről és annak iskolai elfoglaltsággal való ütközéséről 

o kiemelkedő előadóművész – pl. érvényes szerződés 
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V. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATOK 

 Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerésére és az abban foglaltakat elfogadására 

vonatkozó nyilatkozat. 

 Az egyéni munkarenddel járó tájékoztató és az abban foglaltakat megismerésére, megértésére és a 

kérelmező által közölt adatok valóságnak való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat. 

 Kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a gyermek szülői 

felügyeleti jogát a másik szülővel közösen gyakorolják, és az Ő kifejezett beleegyezésével 

nyújtotta be a kérelmet; vagy a másik szülő beleegyezése nem volt beszerezhető, mert ismeretlen 

helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott; vagy a szülői felügyeleti 

jogot a kérelmező egyedül gyakorolja. 

A kinyomtatott kérelmet a kérelmezőnek alá kell írnia és a szükséges mellékletekkel az alábbi címre 

postai úton meg kell küldeni: Oktatási Hivatal 

 Budapest 

 1981 

A kérelem elbírálása, a Hivatal döntése 

Az egyéni munkarend engedélyezésére irányuló eljárás közigazgatási hatósági eljárás, kérelemre indul, 

elbírálása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. év CL. törvény szabályai szerint történik. 

A kérelemnek a Hivatalhoz történő érkezésétől számított nyolc napon belül döntést kell hozni. Ha a 

kérelem hiánytalanul került benyújtásra, a Hivatal döntéséhez minden adat rendelkezésre áll, akkor a 

Hivatal érdemben dönt (sommás döntés). 

Ha a kérelem hiányos, akkor a döntése meghozatalához tájékoztatást és hiánypótló végzést bocsájt ki, 

melyet a kérelmező számára küld meg. Az üggyel kapcsolatos tényállás tisztázása érdekében a Hivatal 

megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót. Ez esetben az ügy 

intézésére nyitva álló határidő 60 nap, a Hivatalnak ezen időn belül kell döntést hoznia az egyéni 

munkarendről (teljes eljárásban).  

A Hivatal döntéséig a tanuló iskolába járással teljesíti tankötelezettségét! 

Milyen döntést hozhat a Hivatal az egyéni munkarend kérelemben? 

 helyt adó vagy részben helyt adó döntés – határozat (sommás vagy teljes eljárásban) 

 elutasító döntés – határozat (sommás vagy teljes eljárásban) 

 visszautasító döntés – végzés (sommás vagy teljes eljárásban) 

 eljárást megszüntető döntés – végzés (teljes eljárásban) 

 áttétel – végzés (sommás eljárásban) 

A Hivatal a döntésről a kérelmezőt és a tanuló iskoláját értesíti, a döntés egy példányának megküldésével. 

Jogorvoslat a Hivatal döntésével szemben 

A Hivatal döntésével szemben jogorvoslatnak van helye. A Hivatal döntése ellen közigazgatási pert lehet 

indítani a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvény-

széknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A közigazgatási per illetéke: 30.000 Ft. 

A Hivatal döntését a bíróság nem változtathatja meg, a döntés jogszerűségét vizsgálja. A keresetlevelet a 

bíróság az érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el. 
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Az egyéni munkarend engedély tartamára vonatkozó jogszabályi rendelkezések  

Az egyéni munkarend tartama alatt 

 a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól;  

 az egyéni adottság, sajátos élethelyzet által megalapozott döntés esetében a tanuló felkészítéséről a 

szülő gondoskodik, nagykorú tanuló esetében a tanuló egyénileg készül fel; 

 a sajátos nevelési igényű, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

esetében, a tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztály-

zatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak 

szerint az iskola köteles gondoskodni;  

 a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és 

osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

 a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon; 

 a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanulószobai 

foglalkozásokra; 

 az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de 

félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie 

valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint; 

 a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az 

igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. 

Az iskola feladatai a tankötelezettségét egyéni munkarend alapján teljesítő 

tanulókkal kapcsolatosan 

Az egyéni munkarendre vonatkozó engedély a kérelmet benyújtó tanuló iskoláját is kötelezi, az alábbiak 

szerint: 

 az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló nyilvántartására, 

 a tanuló, illetve szülője tájékoztatására az egyéni munkarenddel járó jogokról és kötelezett-

ségekről, 

 az osztályozó vizsga megszervezésére és megtartására, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, valamint 

tartós betegség, gyógykezelésre alapozott engedély esetén a tanuló felkészítésére,  

 a Hivatal értesítésére abban az esetben, ha a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik 

meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket,  

 a szülő értesítésére az egyéni munkarend Hivatal általi engedélyezéséről vagy elutasításáról, az 

önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös háztartásban élő nagykorú tanuló esetén. 

Iskolaváltás – egyéni munkarend engedély 

Az egyéni munkarend engedéllyel rendelkező tanuló iskolaváltását be kell jelenteni a Hivatalnál. A tanulói 

jogviszony megszűnésével ugyanis megszűnik az adott intézményben egyéni munkarendre vonatkozó 

engedély hatálya is, ez esetben a határozat a Hivatal által visszavonásra kerül. 

Az egyéni munkarend engedély ugyanis arra jogosítja a tanulót, hogy abban az iskolában teljesítse egyéni 

munkarend szerint tankötelezettségét, mellyel a kérelem benyújtásakor tanulói jogviszonyban áll. 
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Teendő iskolaváltáskor az egyéni munkarendet megalapozó indokok fennállása esetén: 

 új kérelem benyújtása a Hivatalhoz, az iskola megjelölésével, mellyel a tanuló tanulói jogviszonyt 

létesített, 

 a kérelmet indokolni kell, és mellékelni szükséges a kérelmet megalapozó dokumentumokat. 

A kérelmet a Hivatal az ismertetett eljárás szerint ismételten elbírálja. 

Jelen tájékoztató a következő jogszabályi helyeken alapul: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (5), (6), (6a), (6b)-(6f), 55.§ (1)-(3), 91.§ (3) bekezdések; 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 23.§ (8), 75. § (1)-(3) bekezdések; 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 14. § (4)-(5) 

bekezdés 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 15/A. §; 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 17. § (1) e)pont 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Az egyéni munkarend engedélyezéséről további információk találhatók az Oktatási Hivatal honlapján: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend 

Összeállította: Kis-Bacskó Erzsébet munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
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A hatósági feladatok közelmúltban változott hatásköri 
elosztása a köznevelési rendszerben 

Megyei kormányhivatal 

- Az egyházi és magán köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele, törlése, intézmények 

jegyzékének vezetése. 

- Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekkel 

kapcsolatos feladatok (működési engedély kiadás, fenntartó törvényességi ellenőrzése).  

- Az iskolából/kollégiumból kizárás fegyelmi büntetés esetén, ha nyolc napon belül nem talál a 

szülő másik intézményt, iskolát/kollégiumot jelöl ki a tanuló számára a fegyelmit hozó iskola, 

kollégium megkeresésére.  

- Ha a szülő nem jelenik meg gyermekével a nevelési tanácsadáson, az iskolapszichológusi, óvoda-

pszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon, a megyei kormányhivatal kötelezi a 

szülőt kötelezettségének betartására. 

- Hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő 

működését, nevezetesen:  

a) az egyenlő bánásmód követelményére, 

b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, 

c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óra-

terhelésre, 

d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, 

e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, 

f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, 

g) a köznevelés ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására, 

h) a tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra 

vonatkozó rendelkezések megtartását. 

- Ha a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési-oktatási intézmény a felvételi, átvételi kérelem 

elbírálása során megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, az érintett szülő kérelmére 

megállapítja az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttét.  

- Az egyenlő bánásmód megsértése miatt az intézményvezetővel szemben szabálysértési eljárást indít. 

Megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala 

- A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, a járási hivatal felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha azt 

családi körülményei, sajátos helyzete indokolja 

- Hivatalból, valamint az Oktatási Hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási 

kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését. 

Tankerületi központ 

- Az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői 

vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intéz-

ménybe írassa be. 

- Az illetékes tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beillesz-

kedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a 

szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. 
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- Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, 

illetve a szakértői bizottság eljárásával.   

Az eljárás megindítását köteles kérni 

a) a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a gyám-

hatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a 

kérelmet nem írja alá, 

b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás 

ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a 

szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet, 

c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték 

a vizsgálat eljárási szabályait, 

d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény 

alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be. 

- Meghatározza az iskolák felvételi körzeteit, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetét. 

Oktatási Hivatal 

- A Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását. 

- A Hivatal ellátja az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. 

- A szülő kérelmére a Hivatal engedélyezi a tankötelezettségi kort elért gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét. 

- A szülő kérelmére a Hivatal engedélyezi a tankötelezettség teljesítése megkezdését a gyermek 6 

éves kora előtt. 

- A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a Hivatalnak kell bejelenteni. 

- Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-

oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet 

esetében rendkívüli szünetet rendel el. 

Jelen tájékoztató a következő jogszabályi helyeken alapul: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2), 21. § (2), (5a), (9), 23. § (1), (3), (6),  30. § (5), 33. § (1), (5), 34. 

§, 47. § (6), 45. § (8), 58. § (5), 72. § (4), 77. § (4), 79. § (2), (6), (7), 84. § (6), 91. § (2) ,  

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 38. §, 38/A. §, 38/B. § , 42. §, 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 15/A. §,  15/E. §,  15/F. §   

Összeállította: Kovács Erika munkatárs 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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Felelős kiadó: 
Lerchné Forgács Marianna főosztályvezető 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 


