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1. Jogszabályi háttér 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

- A 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 

2. Magántanulói státus 

A Nkt. 45§ (5) bekezdése szerint „a tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a 

tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem 

hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.” 

Magántanulói státus akkor létesül, ha a tanuló az iskolával magántanulói jogviszonyt 

létesít, de kivételes esetekben a magántanulói jogviszony létesítését az iskola is 

kezdeményezheti. 

A Nkt. 45§ (6) bekezdése kimondja, hogy „Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a 

gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló 

tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a 

gyermekvédelmi gyám véleményét”. 

 

Szülői kérelmet csak az adott tanévre vonatkozóan lehet előterjeszteni, az igazgató 

határozatban dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse az adott tanévben a 

tankötelezettségét. 

Ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben, szintén 

folytathatja tanulmányait magántanulóként. 

 

3. Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

Az Nkt. 55§ (2) bekezdése alapján „a magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai 

foglalkozása alól fel kell menteni”.  

A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai és egyéb 

foglalkozásokon abban az esetben, ha betartja az iskola Házirendjében foglaltakat. 

A magántanuló jogosult igénybe venni az iskolai könyvtár szolgáltatásait. 

 

4. Felkészítés és értékelés 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.  

A R. 55§ (3) bekezdése alapján az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület 

által meghatározott módon ad számot tudásáról az alábbiak szerint: 



a) A félévi értékelésre január második hetében, a tanév végi értékelésre pedig június első 

hetében kerül sor, a vizsgák előtt tantárgyanként 2-2 órás felkészítést tartanak a 

szaktanárok. A számonkérés írásban és szóban történik, háromfős vizsgabizottság 

előtt. A magántanuló szorgalmát és magatartását nem kell minősíteni. Az 

osztályzóvizsgák és a felkészítő foglalkozások időpontjáról az igazgató írásban értesíti 

a magántanuló szülőjét a vizsga előtt legalább 7 nappal. 

b) Ha a tanuló a félévi, tanév végi értékelésről távol marad és igazolást 24 órán belül nem 

nyújt be, úgy a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

 

Hatályos 2015. január 1-jétől. 
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