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MAGÁNTANULÓI SZABÁLYZAT

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX.
törvény hatályban maradó normaszövegével
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni.
(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő
kérelmére magántanulóként teljesíthető.
(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy
tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett
tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles
erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat
véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse
tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola
igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.
(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában Köznevelési
Hídprogram keretében is, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.
A tankötelezettség teljesítése magántanulóként
A tanulónak a közoktatási törvényben rögzített joga, hogy magántanuló legyen,
továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli
felmentését.(1993.évi tv. LXXIX. 11.§. 1.bekezdés „n) magántanuló legyen,
továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli
felmentését;) A magántanulókat ugyanúgy be-, illetve át kell íratni abba az iskolába,
amelyikkel tanulói jogviszonyt kívánnak létesíteni, de ezek a diákok felmentést kapnak
a kötelező a tanórák látogatása alól.
Magántanulók szülői döntés alapján
A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy
magántanulóként teljesíthető (1993. évi tv. LXXIX. 7.§. 1. bekezdés A
tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy
magántanulóként teljesíthető.) Ha a szülő úgy határoz, hogy gyermeke iskolába
járás helyett magántanulóként folytassa tanulmányait, akkor ezzel a kívánságával az
iskola igazgatóját kell megkeresnie.
(11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§.(1) bekezdés. Ha a tanuló - szülőjének a közoktatási
törvény 7. §-a (2) bekezdésében szabályozott választása alapján -

tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, az erről való bejelentést követő
három napon belül az iskola igazgatója beszerzi a tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét, annak
eldöntésére, hátrányos-e ez a megoldás a tanulónak. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt
napon belül köteles megküldeni véleményét.
2011. évi CXC. törvény 45. §(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a
tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget,
vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem
lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a
gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló
milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat
véleményét.
A sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadó
szakértői
véleménye
alapján
folytathatja
tanulmányait
magántanulóként. (11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. 5. bekezdés. Ha a tanulót a
közoktatási törvény 69. §- ának (2) bekezdése alapján egyéni adottsága vagy sajátos
helyzete alapján mentesítették a testnevelés, a művészetek, a technika tantárgyak és
egyéb gyakorlati jellegű tantárgyak, foglalkozások tanulása alól, tudásáról nem kell
számot adnia. A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a
mentesítést a sajátos nevelési igényű tanuló testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékosságára, autizmusára, halmozottan fogyatékosságára, vagy a
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való tartós és súlyos
akadályozottságára tekintettel kérik, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság,
ha pedig tanulási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó szakértői
véleményét be kell csatolni
Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, illetve a szülőt a magántanulói
jogairól és kötelességeiről. Fontos tudni, hogy a magántanuló kérelemre felvehető a
napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.
A magántanuló felkészítése és értékelése
(11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. (2) bekezdés. Ha a tanuló tanulmányi
kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz eleget,
felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel. Az az iskola
pedig, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll - kivéve, ha a tanuló független
vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról - állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és
osztályzatait, továbbá dönt - minden esetben - a tanuló magasabb évfolyamra
lépésével kapcsolatos kérdésekben. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót,
illetve a szülőt a magántanulói jogairól és kötelességeiről. A magántanuló kérelemre
felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.

A sajátos nevelési igényű tanuló, (11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. (3) bekezdés.

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság,
a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadó
szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai
neveléséről és oktatásáról - felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak
megállapításáról, illetve az ehhez szükséges pedagógusokról - a szakértői
véleményben foglaltak szerint - az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. A közoktatási törvény 120. §-ának (1) bekezdésében
meghatározottak alapján az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő
tanuló esetén a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadó;
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó szakember hálózat
költségvetése terhére kell gondoskodni. Az iskola, köteles gondoskodni a tanuló
felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha a
szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós
gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.
(1993.évi tv. LXXIX. tv.120.§ (1) bekezdés. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló,
illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő
tanuló szakértői vélemény alapján
- tanulmányait magántanulóként folytatja, illetve
- a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a fejlesztő felkészítésben való részvételi
kötelezettségének,
az önkormányzati feladatellátás keretében, a szakértői véleményben megjelölt
szakember biztosításáról - külön jogszabályban meghatározottak szerint - az
iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő
intézménynek kell gondoskodnia.
A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdő tanuló vagy súlyos betegsége miatt
magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő
felkészítésére az iskolának tanulónként a kötelező és a nem kötelező tanórai
foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül átlag heti tíz óra áll
a rendelkezésre.
Felmentés a készségtantárgyak alól
(1993.évi tv. LXXIX. tv. 69.§.(2) Az igazgató - a gyakorlati képzés kivételével - a
tanulót kérelmére - részben vagy egészben - felmentheti az iskolai kötelező tanórai
foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési
igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére
mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy
sajátos helyzete indokolttá teszi. Csak a különbség érzékeltetése érdekében
hangsúlyozzuk újra, hogy a magántanulót valamennyi kötelező tanórai
foglalkozás alól fel kell menteni.

Ha a tanulót mentesítették a testnevelés, a művészetek, a technika tantárgyak és
egyéb gyakorlati jellegű tantárgyak, foglalkozások tanulása alól, tudásáról nem kell
számot adnia.
(11/1994.(VI.8.) MKM rend.23.§. 5. bekezdés.
Ha a tanulót a közoktatási törvény 69. § - ának (2) bekezdése alapján egyéni
adottsága vagy sajátos helyzete alapján mentesítették a testnevelés, a művészetek, a
technika tantárgyak és egyéb gyakorlati jellegű tantárgyak, foglalkozások tanulása
alól, tudásáról nem kell számot adnia. A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni
a kérelem indokát. Ha a mentesítést a sajátos nevelési igényű tanuló testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékosságára, autizmusára, halmozottan fogyatékosságára, vagy
a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való tartós és súlyos
akadályozottságára tekintettel kérik, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság,
ha pedig tanulási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó szakértői
véleményét be kell csatolni
Félévkor a magántanulóknak a folyamatosan kiadott feladatlapok alapján adnak
jegyet a szaktanárok, függetlenül attól, hogy szülői kérésre lett magántanuló,
vagy egyéb okból. Jegyzőkönyvben rögzítik az eredményeket.
Év végén szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek az előre írásban közölt időpontban,
a kijelölt témaköröknek és követelményeknek megfelelően.
A vizsga időpontjáról két héttel korábban kapnak értesítést a szülők és tanulók.
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a javítóvizsgákról
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.
(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az
augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból
akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.
65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két
vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus
31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a
vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy

osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák
időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
(Megjegyzés: 2008. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig a 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 21. § (8) bekezdésének előírása a következőként rendelkezett: "Ha a tanuló
a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet." Ez a szabályozás 2012. szeptember 1-jétől nincs hatályban! )
Kiegészítés:
A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki az Nkt.
45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek. Az intézkedés célja, hogy a korábbi,
rendkívül eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan egységes
eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön megállapításra az egyéni
munkarend.
2019. évi LXX. törvény
a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon
kívül helyezéséről*
3.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény módosítása
3. §
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
a)
b)
c)

44/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „a magántanuló” szövegrész
helyébe az „az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló”,
44/C. § (3) bekezdés b) pontjában a „magántanulóként” szövegrész
helyébe az „egyéni munkarenddel rendelkező tanulóként”,
87. § (1) bekezdés c) pontjában a „beíratása, tanulói jogviszonyának,
magántanulói
szövegrész

jogállásának
helyébe

a

létesítése,
„beíratásával,

megszüntetése
tanulói

ügyében”

jogviszonyának

létesítésével, megszüntetésével, valamint egyéni munkarendjének
engedélyezésével kapcsolatos ügyekben”
szöveg lép
(2) Az Nkt. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni
adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend
kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet
megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.
Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a
tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó
körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni
munkarendet biztosítani kell.”
(3) Az Nkt. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a
tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás
során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a gyámhatóságot, a
gyermekjóléti

szolgálatot,

az

iskolaigazgatót,

gyermekvédelmi

gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot. Az
eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.”
(4) Az Nkt. 45. §-a a következő (6a)–(6f) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal
nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a
tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést
engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással
teljesítheti a tankötelezettségét.

