
Tájékoztató 
a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély 

nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött 
tanulóval szemben megtehet  rend ri intézkedésekkel összefüggésben. 

Hatályos: 2013. január 1-jét l 

Az Országgy lés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységér l, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a 
Rend rségr l szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. 

A módosítás alapján a rend rség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 
14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik 

 vagy nagykorú személy kísérete nélkül, 
 vagy hitelt érdeml  igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményb l 

a rend r az intézmény vezet jéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történ  
bekísérés el tt a rend r egyeztetni köteles az intézménnyel. 

A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási 
kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási id  alatt. A 
rend ri intézkedés lehet ségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók 
teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezd djön meg az iskolai lemorzsolódásuk már 
az általános iskolában. 

A Rend rségr l szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthet  hitelt érdeml  
igazolásnak: 

 a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás, 
 a tanuló szül je vagy törvényes képvisel je által kiállított írásbeli igazolás, 
 orvosi igazolás. 

Ha tanulót valamilyen okból a pedagógusok a tanítási id  vége el tt elengednek az iskolából, 
kérjük, hogy a jöv ben fokozottan figyeljenek oda arra, hogy az intézmény állítson ki 
igazolást, és a pedagógus adja át a tanulónak. 

Kérjük, hogy a tanulók szüleinek a figyelmét is hívják fel a jogszabályváltozásra, továbbá 
arra, hogy a tanulók tanítási id  alatti távolléte esetére a szül k el re állítsák ki a szükséges 
igazolást gyermekük számára. 

Felhívjuk az intézményvezet k figyelmét arra is, hogy szintén az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységér l, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a nemzeti 
köznevelésr l szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) „26. A köznevelési 
intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” fejezetét. 

A módosítás alapján nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képvisel je 
Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési 
helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szül je, törvényes képvisel je neve lakóhelye, 
tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményb l való 
távolmaradása jogszer ségének ellen rzése és a szül vel való kapcsolatfelvétel céljából 
továbbíthatója az intézkedést foganatosító rend rnek. 


