
Az iskolák értesítési kötelezettsége a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén, az 

érintett szervek feladata 

 

Igazolatlanul 

mulasztott 

órák száma 

Értesítendő 

személy/szerv 

Feladat Jogszabályi hivatkozás 

1 óra 

Szülő Az iskola felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51. § (3) 

bekezdés 

Kollégium (a tanuló 

kollégiumi elhelyezése 

esetén, ha a kollégium 

nem az iskolával közös 

igazgatású intézmény) 

1 óra utáni 

ismételt 

igazolatlan 

mulasztás 

Szülő  Az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe 

véve megkeresi a tanuló szülőjét 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51. § (3) 

bekezdés 
gyermekjóléti szolgálat 

10 óra 

Gyámhatóság (Veszprém 

Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala 

(Veszprém, Szabadság tér 

15.) 

A nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a 

gyámhatóság felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját az 

50 óra igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire 

A családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. 

tv. 15. § (1) bekezdés a) 

pont 

Gyermekjóléti szolgálat 

(gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő 

tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgálat) 

Az iskola és a kollégium bevonásával haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának 

feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető 

és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 

tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a tanuló 

érdekeit szolgáló feladatokat. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51. § (4) 

bekezdés 

30 óra 

A kormányhivatal 

területileg illetékes járási 

hivatala, mint általános 

szabálysértési hatóság 

(Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala 

Hatósági Osztály) 

Szabálysértési eljárás lefolytatása  A szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. tv. 247. 

§ c) pont 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51. § (5) 

bekezdés 

Gyermekvédelmi szolgálat 

(gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő 

tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgálat) 

A gyermekvédelmi szolgálat közreműködik a tanuló szülőjének 

az értesítésében  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51. § (5) 

bekezdés 

Szülő  



50 óra 

Gyámhatóság (Veszprém 

Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala 

(Veszprém, Szabadság tér 

15.) 

A jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül: 

- kezdeményezi a kincstárnál az iskoláztatási támogatás 

szüneteltetését 

- Nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek 

esetén megküldi a nevelési-oktatási intézmény jelzését és 

írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a 

gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, 

ellenőrzése érdekében 

- a 16. életévét be nem töltött, védelembe nem vett gyermek 

esetében hivatalból megindítja az eljárást a gyermek 

védelembe vétele iránt 

- a 16. életévét betöltött kiskorú esetében megkeresi a 

gyermekjóléti szolgálatot, hogy vegye fel a kapcsolatot a 

családdal, nyújtson tájékoztatást az iskoláztatási támogatás 

ismételt folyósításához szükséges feltételekről, és jelezze, ha a 

gyermek érdekében gyámhatósági intézkedést tartanak 

szükségesnek, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmény 

igazgatójának írásbeli véleményében foglalt problémákra és 

javaslatokra is. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 51. § (5) 

bekezdés 

A családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. 

tv. 15. § (1) bekezdés b) 

pont 

A gyámhatóságokról, 

valamint a 

gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet 91/G §  

 

 

 


