
 Igazolatlan óvodai, iskolai mulasztás  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal 

A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatal intézkedik a családi 

pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, valamint a családi pótlék 

szüneteltetésének és a szüneteltetés megszüntetésének kezdeményezéséről, a 

családi pótlék szüneteltetésének felülvizsgálatáról. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

-Az eljárás hivatalból indul a nevelési-oktatási intézmény igazolatlan mulasztásokra 

vonatkozó kimutatása alapján  

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.) 

- TAJ kártya 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A nevelési-oktatási intézmény jelzésére hivatalból  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs  

 

Az ügyintézés határideje:  

A jelzés beérkezését követően  

 

Ügymenet leírása:  

Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi a védelembe vételi eljárás 

lefolytatására illetékes gyámhivatalnak, hogy az óvodai nevelésben való részvételre 

kötelezett gyermek igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az 

adott nevelési évben elérte az ötöt, vagy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul 

mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a 

tízet, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a 

jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára, vagy tájékoztatást küld a családi 

pótlékra jogosult részére a jogkövetkezményekről.  

 

20 óvodai nevelési nap, vagy 50 óra iskolai mulasztás esetén a gyámhatóság 

kezdeményezi a családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalnál a családi 

pótlék szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását. A szüneteltetés végleges 

elrendelését követően a gyámhatóság háromhavonta felülvizsgálatot folytat és ha a 

vizsgált időszak alatt a gyermek mulasztása nem haladja meg a háromnál több 

óvodai nevelési napot, illetve ötnél több kötelező tanórai foglalkozást, a szüneteltetés 

megszüntetését kezdeményezi.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

50 óra igazolatlan mulasztás esetén a nevelési-oktatási intézmény vezetője 

jelzésének beérkezését követően a gyámhatóság kezdeményezi a családtámogatási 

feladatkörében eljáró járási hivatalnál a családi pótlék szüneteltetését elrendelő 



eljárás megindítását. Ezzel egyidőben a 16. életévét be nem töltött gyermek 

esetében hivatalból megindítja a védelembe vételi eljárást is. A 16. életévét betöltött 

mulasztó tanuló esetében a gyámhatóság a család-és gyermekjóléti központot keresi 

meg, hogy vegye fel a kapcsolatot a családdal, jelezze, hogy milyen intézkedést tart 

szükségesnek.  

A családi pótlék szüneteltetésének megszüntetését követően a védelembe vételt 

legalább a családi pótlék szüneteltetésének időtartamával megegyező ideig, 

legfeljebb azonban a gyermek 16 éves korát követő első felülvizsgálatig fenn kell 

tartani. Ezt követően a védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásáig csak akkor 

tartható fenn, ha attól eredmény várható.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 1997. évi XXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

- 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 

 


