
 

 Iktatószám: TKHF/1431-1/2021. 

  

 

 

 

 

Az Oktatási Hivatal egyéni tanulói munkarend 

engedélyezése iránti eljárásra vonatkozó 

módszertani útmutatója 

 

 Budapest, 2021. augusztus  11. 

Előterjesztette:    Jogi ellenjegyzés: 

     

dr. Szikora Ágnes 

főosztályvezető 

Tanügy-igazgatási és Köznevelési 

Hatósági Főosztály 

 

helyett 

 

Csergő László 

osztályvezető 

Tanügy-igazgatási és Köznevelési 

Hatósági Főosztály 

Köznevelési Engedélyezési 

Osztály 

 

   dr. Majer Melinda 

főosztályvezető 

Jogi és Igazgatási Főosztály 

  Jóváhagyta:   

  Brassói Sándor 

mb. elnök 

  

 



2 

I. Általános rendelkezések 

1. A módszertani útmutató célja és hatálya 

1.1. Jelen módszertani útmutató célja, hogy a lenti jogszabályi rendelkezéseknek történő 

maradéktalan megfelelés mellett meghatározza az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) részletes eljárásrendjét az egyéni munkarend engedélyezése iránti hatósági 

eljárásokban. 

1.2. Jelen módszertani útmutató 2021. augusztus 12. napján lép hatályba és hatályon kívül 

helyezi a TKHF/1103-1/2020. számú módszertani útmutatót. 

2. Jogszabályok, rendelkezések 

2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 

különösen annak 45. §-a; 

2.2. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.); 

2.3. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény; 

2.4. a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.); 

2.5. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet; 

2.6. az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet; 

2.7. az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 

rendelet; 

2.8. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

rendelet); 

2.9. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: Szaksz. rendelet); 

2.10. az Oktatási Hivatal szervezeti és működési szabályzata. 
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II. Az ügyéntézéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységek 

3. Ügyintézés 

3.1. Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos ügyek intézése a Pedagógiai 

Oktatási Központok (a továbbiakban: POK) feladata.  

3.2. A POK-ok a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt területi 

megoszlás szerint járnak el az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos 

hatósági ügyekben. 

4. Koordináció 

4.1. Az egységes jogalkalmazás érdekében az egyéni munkarend engedélyezésével 

kapcsolatos hatósági eljárások szakmai koordinációját a Tanügy-igazgatási és 

Köznevelési Hatósági Főosztály (a továbbiakban: TKHF) Köznevelési 

Engedélyezési Osztálya (a továbbiakban: KEO) látja el. 

4.2. A KEO a jogi és pedagógiai szakmai iránymutatás mellett – szükség szerint az 

elektronikus szakrendszerek karbantartásáért felelős informatikai szakterület 

bevonásával – technikai és informatikai segítséget is nyújt a POK-ok részére. 

 

III. Előzetes teendők 

5. A tájékoztató 

5.1. A Hivatal tájékoztatót tesz közzé az oktatas.hu honlapon, mely tartalmazza  

5.1.1. az egyéni munkarend intézményének rövid bemutatását; 

5.1.2. a kérelem benyújtására vonatkozó főbb információkat (benyújtási határidő, 

kérelmező személye, benyújtás módja); 

5.1.3. a javasolt kéreleműrlapot és ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatót; 

5.1.4. a kérelem tartalmi elemeit (arra az esetre, ha a szülő nem a javasolt 

kéreleműrlapon terjeszti elő kérelmét); 

5.1.5. a kérelem mellékleteiről szóló tájékoztatást; 

5.1.6. az eljárás lefolytatásához szükséges kérelmezői nyilatkozatokról szóló 

tájékoztatást; 

5.1.7. az eljárás ügyintézési határidejét; 

5.1.8. az eljárásra vonatkozó jogszabályok megjelölését a Nemzeti Jogszabálytárra 

mutató linkkel; 

5.1.9. az adatkezelési tájékoztatót; 

5.1.10. a tematikus telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat elérhetőségeit; 

5.1.11. az ügyintézés folyamán felmerült, illetve ügyféli jelzések alapján azonosított 

„gyakran ismételt kérdésekre” adott válaszokat. 
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5.2. A tájékoztató elkészítése és folyamatos szakmai gondozása (jogszabályváltozások 

átvezetése, gyakran ismételt kérdések bővítése stb.) a KEO feladata. 

IV. Kérelem benyújtása 

6. A kérelmek benyújtásának ideje 

6.1. A kérelmeket főszabály szerint a Hivatalhoz az adott tanévet megelőző június 15-éig 

lehet benyújtani.  

6.2. A kérelmeket június 15-ét követően is be lehet nyújtani, ha ezen határidőt követően 

merül fel iskolába járást akadályozó körülmény. 

 

7. A kérelmek benyújtásának módja 

7.1. Az eljárás kérelemre indul.  

7.2. A javasolt kéreleműrlap az oktatas.hu oldalon érhető el. 

7.3. A kérelmet az ügyfél választása szerint postai úton (lehetőség szerint az egyéni 

munkarend iránti kérelmek fogadására rendszeresített Budapest 1981 tematikus 

postacímen) és elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) is előterjesztheti. 

7.4. Az űrlap kitöltése és az elektronikus beküldés a Köznevelési Engedélyezési Rendszer 

(a továbbiakban: KER) segítségével történik. 

8. A kérelmező 

 

8.1. A kérelmet a kiskorú gyermek törvényes képviselője, illetve a nagykorú tanuló 

nyújthatja be.  

8.2. Közös szülői felügyelet esetén a szülők a gyermek sorsát érintő kérdésekben közösen 

dönthetnek. 

8.3. A kéreleműrlapon a kérelmező szülő nyilatkozik arról, hogy  a gyermek szülői 

felügyeleti jogát a másik szülővel közösen gyakorolják, és a másik szülő kifejezett 

beleegyezésével nyújtja be a kérelmet; vagy a másik szülő beleegyezése nem volt 

beszerezhető, mert ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában 

ténylegesen akadályozott; vagy a szülői felügyeleti jogot a kérelmező egyedül 

gyakorolja. 

8.4. Ha a kérelmező a szülői felügyeleti joggal és a másik szülő beleegyezésével 

kapcsolatosan nem tesz nyilatkozatot, vagy ezen nyilatkozat tartalmával ellentétes 

információ jut a Hivatal tudomására, a körülményeket hiánypótlási felhívás és 

szükség szerint más bizonyítási eszköz (pl. más szerv, intézmény megkeresése, 

nyilatkozattételre felhívás stb.) kell tisztázni. 

9. A kérelemhez csatolandó mellékletek 

9.1. Amennyiben a kérelmező a tanuló sajátos nevelési igényére, vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségére hivatkozik, az ezt alátámasztó, hatályos szakértői 
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véleményt csatolni kell a kérelemhez, hiszen a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók iskolai ellátását a szakértői véleményben foglaltak szerint kell biztosítani. 

9.2. Amennyiben a kérelmező tartós betegségre hivatkozik, szakorvos által kiállított 

igazolást/javaslatot kell csatolni a kérelemhez. Jogszabály szerint szakorvos 

igazolhatja azon körülményt, hogy a tanuló tartós gyógykezelés alatt áll, és arra 

tekintettel nem tud eleget tenni iskolába járási kötelezettségének. 

9.3. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, a Hivatal hiánypótlási felhívást bocsát 

ki, melyben a kérelem pozitív elbírálásához szükséges dokumentum megküldésére 

szólítja fel a kérelmezőt. 

 

V. A kérelem beérkezése utáni teendők 

10. Az ügy szignálása 

10.1. A kérelmeket, egyéb ügyféli beadványokat, illetve más szervtől, intézménytől 

beérkező iratokat az elektronikus iratkezelő rendszer, valamint a KER elektronikus 

szakrendszer segítségével az iratkezelésért felelős személyek az illetékes POK-hoz 

továbbítják. 

10.2. A POK főosztályvezető, vagy az általa megbízott személy az újonnan beérkező 

kérelmeket a KER-ben ügyintézőhöz rendeli. 

11. Előszűrés 

11.1. Az ügyintéző megvizsgálja, hogy az érdemi döntéshez szükséges feltételek 

rendelkezésre állnak-e. 

11.2. Ha a kérelem teljes, a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél a Hivatal nyolc 

napon belül sommás eljárásban hoz döntést. A sommás eljárásban történő 

döntéshozatalhoz mindhárom feltételnek egyszerre kell teljesülnie. 

11.3. Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül – végzés formájában – értesíteni kell az ügyfelet a teljes eljárásra 

történő áttérésről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és az iratbetekintés lehetőségéről. Ezzel párhuzamosan a 

Hivatal gondoskodik a bizonyítási eljárás lefolytatásáról. 

11.4. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli visszautasítására kizárólag orvosolhatatlan hiba 

esetén kerülhet sor (ha az eljárás lefolytatásának törvényi akadálya van, mely az 

eljárásban sem hárítható el). 

11.5. Ha a sommás eljárásban történő döntéshozatalnak a hiányosan benyújtott kérelem 

képezi akadályát, akkor legalább tizenöt napos teljesítési határidő biztosításával 

hiánypótlásra kell felhívni a kérelmezőt. Hiánypótlási felhívás kibocsátására egy 

alkalommal van lehetőség. Ez a korlát azonban nem vonatkozik az egyéb bizonyítási 

eszközökre, így pl. a tényállás tisztázása érdekében az ügyfél nyilatkozattételre 

történő felhívása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére történő 

kötelezése. 

11.6. Ha a tényállás teljes körű tisztázása megköveteli, a Hivatal legalább ötnapos 

teljesítési határidő biztosításával más szervet, intézményt kereshet meg adat, illetve 
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dokumentum beszerzése érdekében. Az egyéni munkarend engedélyezése iránti 

eljárásokban tipikusan az iskolaigazgató, a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyám 

szakmai véleménye kérhető ki. 

11.7. Ha a kérelemben jelölt tanuló szakképző intézménnyel áll jogviszonyban, a kérelmet 

az egyéni tanulmányi rend engedélyezése iránti eljárás lefolytatása érdekében, a 

beérkezésétől számított nyolc napon belül a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 

törvény és annak végrehajtási rendeletére tekintettel az Ákr. 17. §-a alapján a 

szakképző intézményhez kell áttenni. 

12. Ügyintézési határidő 

12.1. Az ügyintézési határidő: 

a) sommás eljárás esetén: nyolc nap, 

b) teljes eljárás esetén: hatvan nap; 

c) az egyes eljárási cselekmények elvégzésére irányadó ügyintézési határidő: nyolc 

nap. 

12.2. Külön figyelmet kell fordítani az eljárás teljes tartama alatt a határidő folyamatos 

nyomon követésére, ugyanis az ügyintézési határidő túllépése esetén az Ákr. 43. §-a 

értelmében 10.000,- Ft összegű pénzfizetési kötelezettsége keletkezik a Hivatalnak a 

kérelmező ügyfél irányába. Az egyes cselekményeket is erre figyelemmel kell 

végezni.  

12.3. Ügyenként külön nyilvántartandó a Hivatal által működtetett belső informatikai 

rendszerben a határidő alakulása.  

12.4. Az ügyintézési határidő akkor is lejár, ha a határidő utolsó napja olyan napra esik, 

amikor a Hivatalban szünetel a munkavégzés; ilyen esetben a döntés közlése iránt a 

határidő lejártát megelőző utolsó munkanapon gondoskodni kell. 

12.5. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is (ügyfélkapu tárhelyre való 

megküldés, postázás) intézkedni kell. 

13. Érdemi vizsgálat 

13.1. A POK ügyintézője a szülő által előadottakat, a kérelemhez mellékelt 

dokumentumokat és a szükség szerint lefolytatott bizonyítási eljárás keretében 

beszerzett bizonyítékokat egyenként és összességükben is értékeli, melynek 

eredményeképpen a tanuló érdekét legjobban szolgáló döntést készíti elő. 

13.2. Ha az ügy bonyolultsága indokolja, a POK ügyintéző a KEO-tól kérhet szakmai 

iránymutatást.  

13.3. Azokban az esetekben, amikor a kérelemnek nem lehet helyt adni, a döntéstervezetet 

tartalmi és formai kontrollra a KEO részére meg kell küldeni. 

13.4. Ha a Hivatal döntésének közléséig a kérelmező visszavonja kérelmét, az eljárást meg 

kell szüntetni. 

13.5. Jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt 

megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés 

hozható, ha a Hivatal a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs 
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ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem 

érinti. 

13.6. Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló esetében a kérelemnek helyt adó határozatban a mentesítés időtartama 

legfeljebb addig szólhat, amíg az azt megalapozó szakértői vélemény érvényessége 

tart. 

13.7. A döntéstervezetet a POK főosztályvezető, vagy az általa megbízott személy hagyja 

jóvá és továbbítja kiadmányozásra. 

 

14. Kiadmányozás 

14.1. Az eljárás során keletkezett hatósági döntéseket főszabály szerint a Hivatal elnöke 

kiadmányozza. 

14.2. Akadályoztatás, vagy más indokolt esetben, a hatósági döntéseket a Hivatal 

elnökének nevében és megbízásából az illetékes POK főosztályvezetője, a TKHF 

főosztályvezetője, valamint a KEO osztályvezetője is kiadmányozhatja. 

15. A döntés közlése 

15.1. Az eljárás során keletkezett hatósági döntéseket a kapcsolattartás formájához 

igazodva elektronikus (ügyfélkapu), vagy postai úton kell közölni az ügyféllel és az 

eljárás egyéb résztvevőivel. 

15.2. A végzést a Hivatal azzal közli, akire nézve rendelkezést tartalmaz, és akinek jogát, 

vagy jogos érdekét a döntés érinti. 

15.3. A határozatot közölni kell az ügyféllel és a tanuló iskolájával. 

16. Megismételt eljárás 

16.1. A sommás eljárásban hozott döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, 

hogy a Hivatal kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el. 

16.2. Ha az ügyfél él a 16.1. pontban részletezett jogával, a sommás eljárásban meghozott 

döntést vissza kell vonni, és a kérelmet a teljes eljárás szabályai alapján kell 

ismételten elbírálni.  

17. Az egyéni munkarend visszavonása 

17.1. Az Nkt. 45. § (6a) bekezdése értelmében, 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. A szükséges eljárásjogi lépéseket a KEO 

teszi meg. 

17.2. Ha az egyéni munkarendet megalapozó körülmények megszűnnek, a szülő kérheti az 

egyéni munkarend iránti engedély visszavonását. 
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VI. Peres eljárás 

17.3. Az egyéni munkarend engedélyezése tárgyában meghozott határozatok és az önálló 

jogorvoslattal támadható végzések ellen az ügyfél közigazgatási pert indíthat. 

17.4. A keresetlevelet a felperes lakóhelye szerint illetékes törvényszéknek címezve, de a 

Hivatalhoz kell benyújtani a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül az alábbi 

módok egyikén: 

a) ügyfélkapuval rendelkező, jogi képviselő nélkül eljáró felperesek 

elektronikusan a Hivatal honlapjáról, a 

https://www.oktatas.hu/perkepviseleti_tarhely oldalon keresztül, az 

OKTHIV_K01 űrlap segítségével, vagy 

b) postai úton a https://www.oktatas.hu/perkepviseleti_tarhely oldalról letölthető 

„Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél jogi képviselő nélkül eljáró 

felperes részére” c. formanyomtatvány segítségével az alábbi címre: Oktatási 

Hivatal Budapest, 1981.  

17.5. Gondoskodni kell arról, hogy a beérkezett keresetlevél az iktatást követően még a 

beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon a Hatósági, Jogi és 

Perképviseleti Osztályra (a továbbiakban: HJPO) kerüljön az ügyben keletkezett 

közigazgatási iratokkal együtt pdf formátumban.   

17.6. Az elektronikus úton érkező keresetlevelet a kamarai jogtanácsos tölti le a hivatali 

kapuról, és továbbítja iktatásra az illetékes szervezeti egységnek pdf. formátumban, 

ahonnan az előzőek szerint kerül vissza a HJPO-ra szintén pdf. formátumban. 

17.7. A közigazgatási iratanyagot és a postai úton beérkező keresetlevelet a KEO 

továbbítja a HJPO részére.  

17.8. A Hivatalt kamarai jogtanácsosok képviselik a perekben. A beérkezett keresetlevelet 

a védirattal és a teljes közigazgatási iratanyaggal együtt harminc napon belül (ha a 

keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, öt napon belül) kell 

továbbítani a bíróság részére elektronikus úton ÁNYK űrlap segítségével. A bíróság 

a közigazgatási döntést helyben hagyhatja, de nem változtathatja meg, csak új 

eljárásra kötelezhet. 

17.9. Amennyiben új eljárás lefolytatásra kötelezi a Hivatalt a bíróság, az ítélet rendelkező 

része és indokolása is köti a Hivatalt. Az ítéletet a kézhezvételt követően 

haladéktalanul végre kell hajtani és le kell folytatni az új eljárást. Az új eljárásban 

hozott döntéssel szemben ismét megnyílik a jogorvoslat lehetősége. 
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