
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

 

A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet kétféle lehetőséget ad az Intézményeknek, hogy betegség esetén történő 

hiányzást igazoltnak tekintsenek. 

1. Az 51§ (1)  „beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 
intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól 
való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló 
szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.” Erről 
kizárólag a gyermek mellett 24 órában tartózkodó szülő és az őt oktató pedagógus tud felelősséggel nyilatkozni. 

2. „(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 b) a gyermek, a tanuló beteg 
volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,” 

 

Az orvos járványügyi feladatait a 18/1998 (VI.3) NM rendelet írja elő, ebben jól meghatározott teendői vannak az 

észlelő ellátónak egyes fertőző betegségek esetén. A gyermekkori infekciók jelentős többsége azonban ezen a 

jogszabályon kívül esik, járványügyi teendőt nem igényelnek (hétköznapi náthák, enyhe gyomor-bélrendszeri 

fertőzések). Mindemellett a fent említett köznevelési rendelet alapján is kizárólag a hiányzás időtartamát, 

adminisztratíve kell igazolni. 

 

Tekintettel arra, hogy a tünetek megjelenésének a napja, az állapot változásának észlelése, a tünetmentesség 

megállapítása a szülői észlelésen alapul, nemcsak indokolatlannak tartjuk ezen állapotok orvos általi igazolását, 

hanem jogászi vélemények szerint is jogtalan gyakorlatot követünk, ha büntetőjogi felelősségünk tudatában 

olyan igazolást állítunk ki (ti. arról az időtartamról, amíg a gyermek nem volt iskolában), amelynek 

valóságtartalmáról nem tudunk meggyőződni. 

 

Az elmúlt évek/évtizedek tapasztalatai is azt mutatják, hogy az orvosi igazolás visszaélésekre ad lehetőséget, orvosi 

vizsgálattal nem bizonyítható panaszok említésével az iskolai indokolatlan hiányzások legalizálhatók. Emellett arra, 

hogy a gyermek az adott időszakban hol tartózkodik, nincs rálátásunk. Orvosi pecsétemmel ezért jogi felelősséget 

nem tudok vállalni. 

A megkeresések döntő többsége csak és kizárólag az igazolás megszerzése végett történik. Sok esetben orvosi 

ellátásra, tanácsra a szülőnek nincs is igénye, még külön rákérdezésre sem, csak az orvosi igazolás miatt 

jelentkeztek. Amennyiben a szülő orvosi vizsgálatot igényel gyermeke számára, igazolástól függetlenül is 

bármikor hozzájut. 

 

Amennyiben Önök visszaélést tapasztalnak, jelezzék nekem, én is a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja vagyok! 

A BETEGELLÁTÁS AZ ELSŐ, az orvosi igazolások ezt gátolják! Jogi felelősséget vállalni a bediktált időtartamért 

nem lehet! 

Kérem fogadják el a szülő által Önök számára adott dokumentumot, amelyben a hiányzás időtartamáról 

nyilatkozik! 

Együttműködésüket köszönöm! 

További kérdés esetén állok rendelkezésükre: drtordas@gyerekrendelo.hu, 0626340548 

 Kelt: Budakalász, 2023.03.03  

Dr. Tordas Dániel, Budakalász 2. sz. gyermekkörzet  

 



Dr. Rétvári Bence miniszter-helyettes úrnak köszönjük, hogy parlamenti válaszában megerősítette, az 
alábbiakat: 
Ennek értelmében: 
- szülők és a diákönkormányzat kezdeményezheti TANÉV KÖZBEN is a házirendek módosítását! 
- nincs olyan előírás, amely szerint az iskolában csak három napot igazolhat a szülő 
- a módosításhoz nem szükséges a fenntartó jóváhagyása 
 
Részlet Dr. Rétvári Bence 2023.03.01-i parlamenti válaszából: 
„...Tájékoztatom, hogy a hatályos köznevelési szabályok nem tartalmaznak olyan előírást, amely szerint az 
iskolában csak három napot igazolhat a szülő. 

Az iskolai mulasztások igazolásával kapcsolatosan a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 5. § (1) bekezdése tartalmaz kötelező jogszabályi előírásokat. 

A Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az iskola házirendjében kell szabályozni 
a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkoz6 rendelkezéseket. Ebből 
következően a tanuló késésének, mulasztásának szabályozása alapvetően helyi, intézményi szintű döntést 
igényel, amelyet a házirendben a megfelelő részletességgel szükséges rögzíteni. A belső szabályzatnak kell 
előírást tartalmaznia például a mulasztás kezdetének megfelelő bejelentésére, ennek dokumentálására, az 
igazolható napok számára, az előírt bejelentési es dokumentálási határidő elmulasztásának 
következményeire, szankcionálására. 

A köznevelési jogszabályok tehát semmilyen formában nem tartalmaznak mennyiségi megkötést a 
szülő által igazolható mulasztásra, annak mertekere, azt az iskola határozhatja meg belső szabályzatában. A 
szülő által igazolt napok mértékének meghatározása során ugyanakkor figyelemmel kell lenni a pedag6giai 
programban foglaltakra továbbá arra, hogy a szülői igazolások nem adhatnak alapot a tanuló tanórai 
részvétele alóli tartós kimentésre. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el. Annak elfogadásakor, módosításakor az iskolaszék, a szülői 
szervezet, valamint a dákönkormányzat kötelező véleményezési joggal rendelkezik. A házirend nyilvános 
dokumentum, megismerése nem ütközhet akadályba. Fentiek alapján lehetőség van arra, hogy amennyiben 
a szülők nem értenek egyet az érintett iskola házirendjében foglaltakkal, kezdeményezzék annak 
módosítását. A házirend módosítására a tanév közben is jogszerű lehetőség van. A házirend csak azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez szükséges a fenntartó egyetértése, amelyekből a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul.” 
 

A fenti rendelet 51§ 2b pontja lehetőséget ad arra is, hogy a betegség miatti hiányzás időtartamát a szülő igazolja, 

ha a házirendben ezt meghatározzák! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szülői nyilatkozat 

Büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy gyermekem, 

....................................................................................................... 

20.....................................-tól 20........................................-ig indokoltan, betegség miatt hiányzott. 

A közösségbe tünet- és panaszmentesen tér vissza. 

 

Hiányzását a hatályos 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51§ 2c pontja alapján kérem igazoltnak tekinteni. 

(„A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha.......... a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos 

indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni” 

 

............................................................ 

Szülő/gondviselő aláírása 

 


