
Tájékoztató mulasztások kezeléséről 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § alapján 

Mulasztások igazolásának lehetőségei 

1. Szülői igazolás: A szülő/gondviselő félévenként három tanítási napot igazolhat gyermeke 

számára. Az ilyen jellegű távollétet előre szükséges jelezni az osztályfőnök felé. Az igazolást 

írásos formában –üzenőben, Kréta felületen, e-mailben- kell kiállítani, szóbeli formában nem 

érvényes. 

2. Orvosi igazolás: A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem 

látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség 

miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 

3. Egyéb, hivatalos távollét: Ha a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem 

tudott kötelezettségének eleget tenni, az illetékes, hivatalos szerv által kiállított igazolás 

szükséges. 

4. Pályaválasztási okból történő távollét: Az általános iskola 7-8. évfolyamos tanulója - tanítási 

évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vehet részt. Ekkor a 

szervező intézmény által kiállított igazolással igazolhatja a távollétét. 

Bármelyik lehetőség esetén az igazolást a mulasztást követően az iskolába érkezés első napján 

kell bemutatnia a tanulónak az osztályfőnöke számára. 

Ha a tanuló távolmaradását a fentieknek megfelelően nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

Az intézmény teendői igazolatlan mulasztás esetén 

1.  Köteles az iskola értesíteni a szülőt, a tanuló első alkalommal (10 óra alatt) történő 

igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan 

mulasztás következményeire.  

2. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, 

az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

3. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb 

foglalkozást az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

4. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb 

foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – 

rendőrséget - valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely 

közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.  

5. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb 

foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye 

szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt 

gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot, továbbá kezdeményezi a 

családtámogatás szüneteltetését. 

 

 



Tudnivalók a késésről 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét 

össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy 

igazolatlan órának minősül.  

Értékelési szabályzat magas számú hiányzás esetén 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási 

év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év 

végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

igazolt mulasztás igazolatlan mulasztás 
75 óra jelzés a szülőnek írásban és 

Kréta üzenetben 
1. óra 

után 
jelzés a szülőnek írásban és Kréta 

üzenetben 

125 óra jelzés a szülőnek írásban és 
Kréta üzenetben 

ismételten 
igazolatlan 
mulasztás 
esetén  10 
óra alatt 

jelzés a gyermekjóléti szolgálat 
felé 

180 óra jelzés a szülőnek írásban és 
Kréta üzenetben 

10. óra 
után 

gyermekjóléti szolgálat 
értesítése 

200 óra jelzés a szülőnek írásban és 
Kréta üzenetben 

jelzés a gyermekjóléti szolgálat 
felé 

30. óra 
után 

az általános szabálysértési 
hatóság –rendőrség - és 
gyermekjóléti szolgálat 

értesítése 
(pénzbüntetést vonhat maga 

után) 

225 óra jelzés a szülőnek írásban és 
Kréta üzenetben 

jelzés a gyermekjóléti szolgálat 
felé 

50. óra 
után 

illetékes gyámhatóság, család- és 
gyermekjóléti központ, ill. 

gyermekvédelmi szakszolgálat 
értesítése; 

a családtámogatás 
szüneteltetésre kerül 

250 óra jelzés a szülőnek írásban és 
Kréta üzenetben 

jelzés a gyermekjóléti szolgálat 
felé; a nevelőtestület dönt az 

osztályozóvizsga 
engedélyezéséről 

  

 


