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A GYERMEK KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE, A 

GYERMEK MULASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 
nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik 
a többi gyermektől való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek esetén a lehető legrövidebb időn belül 
értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, ismét egészséges és látogathatja a 
nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak 
tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

 

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint 
a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 

a) a gyermek a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt 
kapott a távolmaradásra, 

 

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

 

c) a gyermek, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 
kötelezettségének eleget tenni, 

 

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának 
időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja. 

 

(3) Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján (Megj.: a gyermek augusztus 31.napjáig a 
harmadik életévét betöltötte) vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt 
nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője– 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) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és 
a gyermekjóléti szolgálatot, 

 

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési 
tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót 
veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába 
járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit 
szolgáló feladatokat. 

 

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján (a gyermek augusztus 31.napjáig a harmadik 
életévét betöltötte) vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben 
eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 
hatóságot. 

 



(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján (a gyermek augusztus 31.napjáig a harmadik 
életévét betöltötte) vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri 
a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

 

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges 
mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen 

a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap 

 

56/A. § A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e 

törvényben, továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek. 

Magyarázó: Már hatályos, hogy a BTMN-es gyermekek, tanulók a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e törvényben, továbbá jogszabályban 

meghatározott kedvezményekben részesülnek. 

 

AZ ÓVODÁS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK FIGYELEMMEL 

KÍSÉRÉSE, SZABÁLYAI, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK 

MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban 
rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 
72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő 
teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. ( Nkt. 

72. § (1) A szülő kötelessége, hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

 

(4) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, 

továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a 

fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 

kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének 

betartására) 

 

(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda 
vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a 



szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes kormányhivatalt. 

 

(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – szükség 
szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, 
megállapításokat, javaslatokat. 

 

JUTALMAZÁS, A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 

58. § (1) A gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében 
foglaltak szerint jutalmazni kell. 

 
59.§ (3) Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért 

vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

PEDAGÓGUSOK ÉS ALKALMAZOTTAK 

A PEDAGÓGUSOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 

61. § (1) Nevelő-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-
oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú 
közvetlen foglalkozás – pedagógus-munkakörben, az óraadó és az egyházi szolgálati 
jogviszonyban foglalkoztatott kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári 
jogi jogviszony nem létesíthető. 

 
(3) A nevelő- és oktatómunkát, szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási 

intézményekben alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő- és 
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, finanszírozott létszámát a 
Kormány rendeletben határozza meg.  

Az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező létszámát az 1. melléklet,  

1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma 

  A B C 

1 Magasabb vezetői, vezetői 

megbízás 
Feltétel Létszám 

2 intézményvezető intézményenként 1 

3 tagintézmény-vezető tagintézményenként 1 



4 intézményvezető-

helyettes 

51 gyermek létszám alatt – 

5 intézményvezető-

helyettes 

51 – 200 gyermek esetén 1 

6 intézményvezető-

helyettes 

201 – 500 gyermek esetén 2 

7 intézményvezető-

helyettes 

500-nál több gyermek esetén 3 

8 tagintézményvezető-

helyettes 

tagintézményenként 200 

gyermeklétszám alatt 

– 

9 tagintézményvezető-

helyettes 

tagintézményenként 201–500 

gyermek esetén 

1 

10 tagintézményvezető-

helyettes 

tagintézményenként 500-nál 

több gyermek esetén 

2 

az óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát a 2. melléklet 
határozza meg.  

2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez483 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában 

  A B C 

1 Munkakör Feltétel Létszám 

2 óvodatitkár intézményenként, ahol a 

gyermekek létszáma eléri 

a 100 főt; továbbá 450 

gyermekenként 

1 

3 dajka vagy helyette 

gondozónő és takarító 

együtt 

csoportonként 1 

4 pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 

5 szakorvos kizárólag 

sajátos nevelési igényű 

gyermekeket nevelő 

óvodában 

250 gyermekenként 0,5 

6 pszichopedagógus – fenntartó 

döntésétől 

függ 

7 úszómester tanuszodával rendelkező 

óvodában 

1 

 
Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell 

meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában 
foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293985#foot483


 
(4) A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik. A szaktanácsadó 

feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen 
igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. 
A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett látja el feladatait. Szaktanácsadói megbízást 
kizárólag az kaphat, aki pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 
végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-szakvizsgával, valamint a nevelő-oktató 
munkában eltöltött legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szaktanácsadó 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési 
intézmény alkalmazottja vagy onnan öt évnél nem régebben ment nyugdíjba. 

 
(5) A köznevelési intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő 

és más alkalmazottak vesznek részt. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörökben az 
ellátandó feladatoktól függően ajánlott megoldani a foglalkoztatást. Az állami fenntartású 
nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézményekben – a honvédelemért felelős 
miniszter vagy a rendvédelmi szervet irányító miniszter által alapított és fenntartott, valamint 
a települési önkormányzat által működtetett intézmények kivételével – gazdasági, ügyviteli, 
műszaki, kisegítő munkakörökben alkalmazottak létszáma legfeljebb a pedagógusok teljes 
munkaidőre számított létszámának húsz százaléka, szakképző iskolában harminc százaléka, 
kollégiumban ötven százaléka lehet. 

 
(6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a 

körülmény, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója. Az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a 
munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője gyakorolja. Az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az adott 
köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő döntések, a 
kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője 
az e bekezdésben meghatározottak szerint gyakorolhatja a munkáltatói jogot azok tekintetében 
is, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet intézkedése alapján 
végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így dönt. 

 
(7) A köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén nem összeférhetetlen, ha a 

magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult a Munka 
Törvénykönyve szerinti közeli hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy 
elszámolási kapcsolatba kerülne. 

 
(8) Ahol a Munka Törvénykönyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

munkáltatóról rendelkezik, azon az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézményt is érteni kell, figyelembe véve az intézményvezető munkáltatói jogainak 
e törvény szerinti korlátozását. 

 

 


