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Tárgy: Tankötelezettség teljesítése tartós külföldi tartózkodás esetében – magántanulói jogviszony
létesítése itthon
Értesítés, hivatkozással a jogszabályi változásokra

Tisztelt Szülő!
Az Ön gyermeke a hatályos CXC/2011. Törvény a Nemzeti Köznevelésről (Nkt.) előírásainak megfelelően
tanköteles korú, de tankötelezettségét saját döntés alapján külföldi oktatási intézményben teljesíti. Ezzel kapcsolatban a
új jogszabályi környezet új előírásokat, ill. eljárást jelent. Ez mind a szülő, mind a tankötelezettségét teljesítő gyermeke
számára kötelezettségekkel jár. Ennek kapcsán kapja kézhez az alábbi tájékoztatót.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, és amennyiben kérdése van, lépjen kapcsolatba az iskolával
(telefon, email)!
A jogszabályok által leírt eljárás menete:
1.

Ha Ön külföldi közoktatási intézményben kívánja a gyermeke tankötelezettségét teljesíteni
1.1. Ebben az esetben gyermeke tanulói jogviszonya abban a magyarországi köznevelési intézményben szünetel
1.1.1.

A magyarországi iskola igazgatója a szülő írásbeli kérésére a tanulói jogviszony szüneteltetéséről
egyszerűsített határozat formájában dönt, amennyiben a külföldi iskola hiteles igazolása alapján
megállapítja, hogy a tanuló a tankötelezettségét a külföldi intézményben teljesíti (iskolalátogatási
igazolás). Ez esetben a tanulmányi előrehaladását igazoló minősítéseket, ill. vizsgakötelezettségeit is a
külföldi intézményben teljesíti a tanuló.

1.2. A szülő feladata a külföldi iskola diplomáciai felülhitelesítéssel (a kiállítás helye szerinti államban működő
magyar külképviseleti hatóságnál kell kérni) és hitelesített magyar fordítással ellátott iskolalátogatási
igazolásának eljuttatása a magyarországi iskola igazgatójának.
1.2.1.

Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett a szülő a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot is
tehet (iskolalátogatási igazolás mellett szülői nyilatkozat is), téves információk esetén az esetleges
büntetőjogi felelősségre vonás következményének ismeretében.

1.3. A külföldön megkezdett tanulmányok Magyarországon történő későbbi folytatása esetén a külföldi
tanulmányok, ill. eredmények beszámításáról és a különbözeti vizsgatételi kötelezettségről a magyarországi
iskola igazgatója dönt.
2.

Magántanulói státuszban magyarországi köznevelési intézményben kívánja a gyermeke tankötelezettségét
teljesíteni
2.1. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy gyermeke a külföldi iskolalátogatás mellett a magyarországi intézményben
való tanulói jogviszony szüneteltetése nélkül teljesítse a tankötelezettségét, ill. amennyiben a külföldi iskola
iskolalátogatási igazolása nem áll az Ön rendelkezésére, akkor a tankötelezettség magántanulóként történő
teljesítéséhez való hozzájárulási kérelmet kell írásban benyújtania a magyarországi iskola igazgatójához.
2.2. Amennyiben az iskola igazgatója hozzájárul a tanulmányok magántanulóként történő folytatásához
– a magántanulót felmenti az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozásának látogatása alól;
– a magántanuló osztályzatainak megállapításáról, magasabb évfolyamba lépéséről továbbra is az iskola dönt,
amelyikkel aktív (nem szünetelő) tanulói jogviszonyban áll.
2.3. A szülő, magántanuló kötelezettségei:
– a magántanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, ill. a tanuló egyénileg készül fel;
– a magántanulónak a félévi és év végi osztályzatai megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie
minden tantárgyból az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon, a
megadott feltételek szerint

Értelmezés:
Az Ön gyermeke jelenleg külföldön teljesíti a tankötelezettség törvényi előírását. Az Ön írásban benyújtott
kérésére gyermeke intézményünkkel is aktív tanulói jogviszonyban áll, méghozzá magántanulói státuszban. Ez azt
jelenti, hogy gyermeke a külföldi tanulmányaival párhuzamosan itthon magántanulóként teljesíti tankötelezettségét.
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Erre a hatályos jogszabály (Nkt. CXC/2011. 91. § (1), (2), (3)) lehetőséget ad. Nyilván azért magántanuló, hogy az
osztályzatait - a külföldi mellett - itthon is megszerezze.
De ez egyben tanulmányi, ill. vizsgakötelezettséget is jelent, függetlenül a külföldön folytatott tanulmányoktól,
amiről szintén jogszabály intézkedik (20/2012. EMMI 64. § (1), (2)). E szerint a tanulói jogviszonyban levő tanuló
félévi és év végi minősítését (osztályzatait) évközi teljesítmény hiányában osztályozó vizsga alapján kell megállapítani,
méghozzá minden tantárgyból. Fontos, hogy a félévi értesítő, az év végi bizonyítványhoz hasonlóan jogszabályban
meghatározott értékelési kötelezettség a magántanuló számára is.
Amennyiben tehát Ön fenn kívánja tartani gyermeke magántanulói státuszát intézményünkben, abban az esetben
vállalnia kell a félévi és év végi tanulmányi és vizsgakötelezettséget. Ha az osztályozó vizsgán valamely okból kifolyólag
nem jelenik meg (nem jön haza), az azt jelenti, hogy nem teljesíti a magántanulói kötelezettségeket. Ebben az esetben
javítóvizsgára vagy évismétlésre kell utasítani. Természetesen nem léphet magasabb évfolyamba. Akkor sem, ha igazolná
a külföldi kötelezettség teljesítését, hiszen az itthoni magántanulói jogviszonyára valamely osztályzatokat kapnia kell.
A magántanuló esetében az iskola lehet rugalmas az osztályozó vizsga időpontjának kitűzésében, de a rendelet
(20/2012. EMMI 64. § (3)) előírja, hogy azt az adott tanítási évben, azaz június 15-ig kell megszervezni (lásd a tanítási
év fogalmáról az Nkt. 4. § értelmező rendelkezését).

Kérjük, hogy a lehetőségeikhez és az igényeikhez mérten fontolják meg, hogy gyermekük továbbra is
magántanulói státuszban maradjon-e (itthoni tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítésével), vagy a
magántanulói státuszt felmondva, szüneteltetik gyermekük tanulói jogviszonyát (nincsenek itthoni
tanulmányi és vizsgakövetelmények, de ebben az esetben, ha gyermekük később ismét Magyarországon
kívánja tanulmányait folytatni, szükséges különbözeti- és osztályozó vizsgák letétele).
Kérjük, ezzel kapcsolatos álláspontjukról írásban értesítsék az iskolát!
Tájékoztatás a bejelentési kötelezettségről:
Tájékoztatjuk, hogy Önnek gyermeke tanulmányainak külföldön történő folytatását, a gyermek nyilvántartása,
tankötelezettsége teljesítését illetően bejelentési kötelezettsége van:
- a hazai iskola igazgatójának, amelybe a gyermeke beiratkozott;
- vagy hazai iskolával tanulói jogviszonyban nem álló kiskorú esetén a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási
hely szerint illetékes községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat jegyzőjének.
Továbbá be kell jelenteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy az illetékes külképviseleti hatóságnál
azt a tényt, hogy
- 3 hónapon túl külföldön tartózkodik,
- illetőleg Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja.
Karacs Zsuzsanna mb.intézményvezető sk.
Nemzeti Köznevelési Törvény (CXC/2011)
91. § (1) 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.
20/2012. EMMI Rendelet
64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a
pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell
megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget,
c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát
tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam
követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszervezni.
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