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1. Jogszabályi háttér



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a későbbiekben: Nkt.)



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelet ( a későbbiekben: R.)

2. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön

Az Nkt. 91. § (1) szerint „Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat
külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.
(2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint
illetékes járási hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola
igazgatójának.
(3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve,
ha tanulmányait magántanulóként Magyarországon folytatja.”

Ilyen esetben ha a külföldön tartózkodó tanuló rendszeresen jár iskolába az adott országban,
akkor teljesíti a törvény által előírt tankötelezettségét, melyről igazolást hoz a szülő/gondviselő
az intézményünkbe, melyet a külföldi iskola ad. A külföldi tanulmányok alatt a tanuló
jogviszonyát szüneteltetjük.

Benyújtandó dokumentumok:

Szülői/gondviselői/ kérelem
Igazolás/nyilatkozat a befogadó iskolától

3. Magántanulói státusz

3.1. Külföldön való tartózkodás tanulói jogviszony nélkül

Amennyiben a tartósan külföldön távol lévő tanuló nem teljesít tankötelezettséget, vagyis nem
jár rendszeresen iskolába, és erről nem tud igazolást benyújtani az intézménybe, abban az
esetben a tanulói jogviszonya nem szüneteltethető. Ilyen esetben a szülőnek/ gondviselőnek
kérnie kell gyermeke számára a magántanulói státuszt gyermeke tankötelezettségének a
teljesítéséhez.
Az intézmény igazgatója határozatban dönt és tájékoztatja a tanuló szüleit/gondviselőit a
magántanuló jogairól és kötelezettségeiről.

Benyújtandó dokumentumok:

Szülői/gondviselői/ kérelem

3.2. Magántanulói jogviszony létesítésének további esetei

a) Az Nkt. 45. § (5) kimondja, hogy „A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a
tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem
hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.
Az Nkt. 45. § (6) Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat
véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének
magántanulóként tehet eleget.”
Az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 75. § (1) kimondja, hogy „ Ha a tanuló – a szülő kérelme
alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, az erre irányuló kérelem
benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti

szolgálatot. A gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat az igazgató megkeresésétől számított
tizenöt napon belül köteles megküldeni a véleményét.
75. § (1a) Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő tanuló esetén az iskola igazgatója a
tanuló nevelésbe vétele ügyében eljárni illetékes gyámhatóság véleményének beszerzése iránt
intézkedik. Ha a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének engedélyezését nem a
gyermekvédelmi gyám kérte, az iskola igazgatója a kérelem benyújtásától számított öt napon
belül kikéri a tanuló gyermekvédelmi gyámjának véleményét. A gyermekvédelmi gyám
véleményét tizenöt napon belül köteles megküldeni.”
Szülői kérelmet csak az adott tanévre vonatkozóan lehet csak kérni. Az igazgató – a szükséges
véleményeket beszerezve - határozatban dönt arról, hogy a tanuló hogyan teljesítse a
tankötelezettségét.

Benyújtandó dokumentumok:

Szülői/gondviselői kérelem

b) A sajátos nevelési igényű tanuló vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal
küzdő tanuló, ha a szakértői bizottság, illetőleg a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján
teljesíti tankötelezettségét magántanulóként.

Benyújtandó dokumentumok:

Szülői/gondviselői kérelem
Szakértői vélemény

c) Ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós
gyógykezelésben, szintén folytatja tanulmányait magántanulóként.

Benyújtandó dokumentumok:

Szülői/gondviselői kérelem
Orvosi szakvélemény

d) Kivételes esetekben magántanulói jogviszony létesítését az intézmény is kezdeményezheti.

4. Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól

Nkt 55. § (2) alapján „A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása
alól fel kell menteni.
(3) 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 mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. A sajátos nevelési igényű
tanuló esetében csatolni kell az illetékes szakértőbizottság illetve a nevelési tanácsadó szakértői
véleményét.

Benyújtandó dokumentumok:

Szülői/gondviselői kérelem
Szakértői/ orvosi vélemény

5. A magántanuló felkészítése és értékelés

A) Az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 75. § (2) szerint: „ 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. Ezt a Magántanulói szabályzat megküldésével kell megtenni.

Nkt 55. § (3) „Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot
tudásáról.”

Az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 64-78. § szerint, vagyis az intézmény Tanulmányok alatti
vizsgák szabályzata alapján történik a magántanuló felkészítése és értékelése.

B) Az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 75. § (3) „Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot,
szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait
magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek
és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői
véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén
a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat
keretében kell gondoskodni.
(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának
megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül
tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.”

Az EMMI 20/2012. (VIII. 31.) 75. § (2) bekezdése lapján „ A magántanuló az igazgató
előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon” abban az esetben, ha
betartja az intézmény Házirendjében foglaltakat.

A magántanuló jogosult igénybe venni az intézményi könyvtár szolgáltatásait.

Hatályos a 2017/2018-as tanévtől.

