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Iktatószám: …………………………………….………………… 

KÉRELEM 
Tanulói jogviszony szüneteltetéséhez 

 
Alulírott …………………………………………………………………………..…………………………………………………….. azzal a 
kéréssel fordulok Igazgató asszonyhoz, hogy gyermekem: 
Név:  
Születési hely, idő:  
Anyja születési neve:  
Oktatási azonosító:  Osztálya:  

tanulói jogviszonyát ……………...……. (év) …………………………….….. (hó) ………. (nap) –tól (nem kötelező) 
előreláthatólag a gyermekem 16. születésnapját magában foglaló tanév végéig szüneteltesse. 

 
Indoklás (A külföldi iskola megnevezésével): 
 
 
 
 
 
A külföldi iskola pontos neve, címe: 
 
 
 

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent nevezett gyermek törvényes 
gondviselője vagyok, a közölt adatok a valóságnak megfelelőek. A tanulói jogviszony 
szüneteltetéssel járó jogokat és kötelezettségeket megismertem. Tudomásul veszem, hogy a 
gyermekem tanulói jogviszonyát ellenkező értesítés hiányában az iskola a szüneteltetés lejártával 
megszünteti. 
 
Budapest, …………………………..……………. 
 
 
 ………………………………………………… ………………………………………………… 
 anya (gondviselő) aláírása apa (gondviselő) aláírása 
 
 
 ………………………………………………… 
 tanuló aláírása 
Levelezési cím:  
Telefonszám:  
e-mail cím:  
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Tájékoztató tanulói jogviszony szüneteltetéséhez 
 
A tanulói jogviszony szüneteltetésére vonatkozó jogszabályok: 

• A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 
• A nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet (a 

továbbiakban: R.) 
 
A tanulói jogviszony szüneteltetés 
A köznevelési törvény hatályos előírásai: 

• Nkt. 91. § (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és 
tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar 
állampolgár a tankötelezettségét egyéni munkarend alapján Magyarországon működő nevelési-
oktatási intézményben teljesítheti. 

• 91. § (2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek 
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába 
beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak. 

• 91. § (3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha 
tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.. 

 
A külföldön folytatandó tanulmányok bejelentése: 

• A külföldön folytatandó tanulmányokat a szülőnek  az Oktatási Hivatalnak IS be kell jelentenie a 
következő linken a szüneteltetési kérelemnek az iskolába való leadásával egyidejűleg: 

• https://ohtan.oh.gov.hu 
 
A külföldön folytatott tanulmányok beszámítása 

• A külföldön folytatott tanulmányok beszámításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat az Nkt. és a R. 
tartalmazzák az alábbiak szerint: 

o Nkt. 92.§ (9) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés 
iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló 
felvételéről az iskola igazgatója dönt. 

o Nkt. 92. § (10) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi 
az oktatásért felelős miniszter véleményét. 

o Nkt. 93.§ Ha a köznevelés rendszerében kiállított okiratot külföldön kívánják felhasználni, 
azokat hitelesíteni kell, megfelelő felülhitelesítéssel kell ellátni, feltéve, hogy nemzetközi 
szerződés másképpen nem rendelkezik. A hitelesítést az iskola fenntartója, köznevelési 
feladatokat ellátó hatóság által működtetett érettségi vizsgabizottság, a jogutód nélkül 
megszűnt köznevelési intézmény esetén – a területileg illetékes levéltár adatszolgáltatása 
alapján – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság végzi el, és az oktatásért felelős miniszter, 
a külpolitikáért felelős miniszter és az okirat felhasználása szerinti állam magyarországi 
külképviselete hitelesíti felül. 
 

• R. 83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló 
szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével, az óvodai, tanulói 
jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, tanulmányi 
előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá minden olyan 
intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja. 
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