
 Az iskola jelzési kötelezettsége igazolatlan mulasztás esetén

igazolatlan mulasztás száma tanköteles tanuló 
esetében 

törvényi háttér 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet V. fejezet 
A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE 
19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok 

 első hiányzás 
(akár egy óra után) 

 Törvényes képviselő, szülő 
értesítése. 
 Kollégista esetén a kollégium 
értesítése is. 

51. § (3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az 
iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem 
az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 
alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles 
kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő 
figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

második alkalom 
(akár a második óra után) 

 Lakóhely szerinti 
területileg illetékes 
Gyermekjóléti Szolgálat/ 
Központ közreműködését 
igénybe véve megkeresi a 
tanuló szülőjét. 
Ténylegesen Zuglóban élő 
gyermek esetén:
Zuglói Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 
1144 Budapest, Füredi 
park 6.

51. § (3) Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul 
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a 
tanuló szülőjét. 

10 óra 

Zuglói lakcímmel 
rendelkező gyermek 
esetén:
Budapest Főváros 
Kormányhivatala
XIV. Kerületi 
Gyámhivatala 
 Nagy Judit hivatalvezető 
1145 Budapest, Pétervárad u. 
11-17.
Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Hatósági Osztály 
Dr. Török Kata
1145 Budapest, Pétervárad u. 
11-17.
Lakóhely szerinti területileg 
illetékes Gyermekjóléti 
Szolgálat/ Központ 
 A gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő 
tanuló esetén a Területi/ 
Fővárosi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálatot is. 

51. § (4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai 
nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a 
tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetője, az 
iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt - a 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, tanköteles tanuló esetén a 
gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 
esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti 
szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul 
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 
gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, 
a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a 
gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 



 30 óra 
ismételten összegyűlt 30 óra után újból jelzés küldése 
(a hiányzások göngyölt feltüntetése a jelző lapon) 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Hatósági Osztály 
Dr. Török Kata
1145 Budapest, Pétervárad u. 
11-17.
Lakóhely szerinti illetékes 
Gyermekjóléti Szolgálat/ 
Központ, amely 
közreműködik a tanuló 
szülőjének az értesítésében. 
A gyermekvédelmi 
szakellátásban nevelkedő 
tanuló esetén a Területi/ 
Fővárosi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálatot is.

51. § (5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, 
az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a 
gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatot. 
(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 
szükséges mulasztás mértéke 
a) a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek 
esetén tizenegy nap 
b) tanköteles tanuló esetén harminc óra. 

 50 óra 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala
XIV. Kerületi 
Gyámhivatala 
Nagy Judit hivatalvezető 
1145 Budapest, Pétervárad u. 
11-17.

51. § (5), (6) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven 
órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes gyámhatóságot. 


