
 
  
 
 

ÉRTESÍTÉS BÍRSÁGRÓL 
 

Iskolai hiányzás – S444 1996. évi Oktatási törvény 
 

Tájékoztatás a szülők és gondozók részére 
 

Bevezetés 
A törvény feljogosítja a helyi hatóságokat és egyéb kijelölt testületeket, hogy bírságot szabjanak 
ki, amennyiben a szülő/gondozó elmulasztotta jogi kötelességét, miszerint biztosítania kell, 
hogy a gyermeke rendszeresen járjon iskolába.  Az iskolai hiányzások csökkentése 
kulcsfontosságú kérdés helyi és nemzeti viszonylatban egyaránt, mert az iskolai hiányzás 
negatív hatással van a diákok teljesítményére és megzavarja az iskolai rutint, valamint a 
többiek tanulását. 
 
A bírság magyarázata 
A szülők/gondozók szabálysértést követnek el, ha a gyermek nem jár rendszeresen iskolába és 
a hiányzásai nem igazoltak.  A körülményektől függően, az ilyen esetek az 1996. évi Oktatási 
törvény 444. részében előírt eljárás alá eshetnek. 
 
Az eljárás egyik alternatív módja a bírság. Ha a szülők/gondviselők kifizetik a bírságot, 
elkerülhetik az eljárást és a büntetőjogi felelősséget. 
 
A bírság költségei  
A bírság összege 120 font, azonban ha 21 napon belül kifizetésre kerül, 60 fontra csökken. 
 
A küldés módja 
A bírságról szóló értesítést tértivevényes levélküldeményként kézbesítik az otthonába, és 
mindkét szülő/gondozó névre szólóan kapja kézhez az egyes gyermekekre vonatkozóan. 
 
A bírsággal kapcsolatos követelmények 
A Lancashire Megyei Önkormányzat által kialakított szabályzat szerint, bírság a következő 
esetekben kerülhet kiállításra:  
 
 igazolatlan hiányzás (ideértve a szülő által jóváhagyott hiányzásokat) 
 iskolakerülés 
 tartós késés** az iskolába 
 az iskolai szorgalmi idejében történő igazolatlan távozás 
 az engedélyezett távollétből történő késedelmes visszaérkezés 

 
A bírságot megelőzően a tanulónak minimum 5 iskolai napra/10 alkalomra vonatkozó 
igazolatlan hiányzással kell rendelkeznie egy félév során vagy 7 iskolai napra/14 alkalomra 
vonatkozó igazolatlan hiányzással 2 egymást követő félév során.  

* A „szülő” kifejezés a gyermek, vagy fiatalkorú vonatkozásában, minden olyan személyt is magában foglal, aki 
ugyan nem a gyermek szülője, de szülői felelősséggel rendelkezik vele kapcsolatban, esetleg a gyermek 
gondozását látja el. 
 
** a tartós késés azokra a tanulókra vonatkozik, akik az iskolai regisztrációs időszak lezárását követően érkeztek 



    
 
 
 
 
Figyelmeztetések 
A tartós késés**, illetve az igazolatlan hiányzások esetében, előzetes írásbeli figyelmeztetést 
fog kapni, amelyben tájékoztatják, hogy a bírság lehetősége is felmerülhet.  Ehhez mellékelve 
kap egy másolatot a gyermek iskolai hiányzásainak részleteiről. A figyelmeztető levél 15 iskolai 
napra vonatkozó ellenőrzési időszakot ajánl fel, mely során a gyermeke nem hiányozhat 
igazolatlanul az iskolából, különben bírságot szabhatnak ki. 
 
Az igazolatlan távollétek esetében, amikor elegendő tájékoztatás történt a hiányzással 
kapcsolatban, figyelmeztetés kerül kiállításra. Ez azt jelenti, hogy a bírságot bizonyos 
esetekben nem előzi meg figyelmeztetés. 
 
Fellebbezés 
A bírságról szóló értesítés kiállítását követően nincs törvényes jog a fellebbezésre. Az előzetes 
figyelmeztetés vagy bírságról szóló értesítés kézhezvételekor azonban lehetősége van a 
nyilatkozattételre, amennyiben szeretne élni ezzel a lehetőséggel (részletes információkért lásd. 
a gyakran ismételt kérdések részt). A bírságra vonatkozó időkeretet nem lehet 
meghosszabbítani, sem felfüggeszteni, amíg az iskola mérlegeli a nyilatkozatot. 
 
Fizetés 
A fizetéssel kapcsolatos részleteket az értesítés szintén tartalmazza.  Fontos tudnia, hogy a 
bírságra vonatkozó értesítések esetében nincs lehetőség részletfizetésre vagy több részletben 
történő kiegyenlítésre. Emlékeztetőt nem küldenek.  
 
A fizetés elmulasztásának következményei 
Az értesítés kézhezvételétől számítva 28 nap áll rendelkezésére, hogy a bírságot 
maradéktalanul kifizesse, ezt követően a legtöbb esetben a hatóság kérelmezi az eljárás 
indítását a helyi bíróságnál, szabálysértésre hivatkozva, mivel elmulasztotta biztosítani, hogy a 
gyermeke rendszeresen járjon iskolába. 
 
Amennyiben nem fizeti ki a bírságot, az ehhez kapcsolódó bírósági eljárásokkal kapcsolatosan 
levelet kap. Néhány esetben nem szükséges a bíróság előtt megjelenni, a bírósági 
dokumentumokat elküldik, amelyben elmagyarázzák az eljárást és a szükséges lépéseket. 
 
Ha elítélik, az számos egyéb bírsággal járhat együtt, melynek együttes értéke elérheti a 2500 
fontnyi pénzbírságot és/vagy három hónapnyi elzárást vonhat maga után.  További 
rendelkezések, mint például szülői rendeletek vagy közmunka is kilátásba kerülhet, a 
körülmények alapján.  További költségeket is felróhatnak.   
 
A bírság megfizetésével Ön mentesül a felelősség alól az adott időszakra vonatkozóan.  A 
körülményektől függően vádemelés lehetősége felmerülhet azonban további időszakokra 
vonatkozóan, amelyekben sok volt a hiányzás, és amelyekre nem vonatkozik az értesítés.   
 
Ha kétségei vannak a gyermeke iskolába járásával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az 
iskolával, hogy megbeszéljék, milyen segítséget tudnak nyújtani Önnek. 

** a tartós késés azokra a tanulókra vonatkozik, akik az iskolai regisztrációs időszak lezárását követően érkeztek 
(U jelöléssel szerepel a regisztrációnál) 
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A BÍRSÁGRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS KAPCSÁN FELMERÜLŐ GYAKORI KÉRDÉSEK 
 

A férjem/feleségem/partnerem szintén kapott értesítést ugyanezen szabálysértésért egy 
büntetéssel kapcsolatos értesítést, ez azt jelenti, hogy mindkettőnknek ki kell fizetni a bírságot? 
Igen. A gyermek mindkét szülője kap egy büntetéssel kapcsolatos értesítést, mivel nem biztosították a 
rendszeres iskolába járást. Minden értesítés egyénre szabottan kerül kiállításra, és gyermekenként 
értendő, a teljes összeget be kell fizetni, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az eljárás 
elindítása. 
 
A partnerem is kapott egy értesítést, de ő nem a vér szerinti apja/anyja a gyermekemnek, ilyen 
esetben is fizetnie kell ? Igen. A „szülő” kifejezés a gyermek, vagy fiatalkorú vonatkozásában, minden 
olyan személyt magában foglal, aki ugyan nem a gyermek vér szerinti szülője, de szülői felelősséggel 
rendelkezik iránta, vagy a gyermek gondozását látja el. 
 
A gyermekem vonatkozásában három értesítést állítottak ki, egyet-egyet a szülőknek és egyet a 
nevelőszülőnek, ez jogos? Igen. A fentieknek megfelelően, minden szülő kaphat értesítést, mert a 
gyermek rendszeres iskolai részvételét nem biztosították. A „szülő” kifejezés a gyermek, vagy 
fiatalkorú vonatkozásában, minden olyan személyt magában foglal, aki ugyan nem a gyermek vér 
szerinti szülője, de szülői felelősséggel rendelkezik iránta, vagy a gyermek gondozását látja el. Ez azt 
jelenti, hogy több ember is felelősségre vonható a büntetéssel kapcsolatos értesítés kiállításánál. 
 
Én a nagynénje/nagybátyja/nagymamája/nagypapája/család barátja vagyok, miért kaptam én is 
bírságot? A fentieknek megfelelően, a „szülő” kifejezés a gyermek, vagy fiatalkorú vonatkozásában, 
minden személyt magában foglal, aki ugyan nem a gyermek vér szerinti szülője, de szülői 
felelősséggel rendelkezik iránta, vagy a gyermek gondozását látja el. 
Azért kapott Ön is értesítést, mert a gyermek kapcsán az Oktatási törvény értelmében szülőként került 
megnevezésre.  
 
Bírságra vonatkozó értesítést kaptam az igazolatlan távozás miatt, azonban úgy vélem, hogy a 
távozást igazoltnak kellene tekinteni, mivel a körülmények kivételes eset miatt történtek/a 
gyermek iskolába járása egyébként kiváló/a gyermekem nagyon jól teljesít/ez az első alkalom, 
hogy elhoztam az iskolából, fellebbezhetek a bírság ellen? 
Nincs törvényes jog a fellebbezésre a bírság meghatározását követően. 
Ez az osztályfőnök megítélésén múlik, hogy egy adott hiányzást kivételesnek ítél-e meg és igazoltnak 
tekint, és rögzíti-e azt az Oktatási szabályzat alapján a tanulók oktatásával kapcsolatos jelenléti 
ívében. Minden olyan kérdésben, amelyben az iskola elutasítja a távollét igazolását, vagy az iskola 
kérelmezi a bírság kiállítását, az osztályfőnökkel, illetve a nevelőtestülettel kell nem hivatalosan 
megbeszélnie az ügyet, az iskolai panaszkezelési eljárásnak megfelelően.  
A helyi hatóság iskolalátogatási jogi csoportja nem tud választ nyújtani az iskola általi döntésekkel 
kapcsolatban, minden ilyen jellegű kérést visszairányítanak az iskola felé.  
 
A gyermekem betegség miatt hiányzott, miért kaptam bírságot ? 
A kinyomtatott jelenléti ív megmutatja azokat a hiányzásokat, amelyeket igazolatlannak ítéltek és 
amik a bírságra vonatkozó értesítéshez vezettek. Ez az iskola döntése, hogy mit tekintenek igazoltnak 
a feltételezett betegségek kapcsán. Amennyiben nem ért egyet az iskola döntésével, beszélje meg ezt 
az osztályfőnökkel vagy a nevelőtestülettel az iskola panaszkezelési eljárásának megfelelően.  
A helyi hatóság iskolalátogatási jogi csoportja nem tud választ nyújtani az iskola általi döntésekkel 
kapcsolatban, minden ilyen jellegű kérést visszairányítanak az iskola felé.  
 
Jelenleg is kapcsolatban vagyok az iskolával a döntésük miatt, mellyel nem értek egyet és miszerint 
bírságot kérelmeztek a gyermekem távolléte miatt. A bírságra vonatkozó értesítés felfüggesztésre 
kerül, amíg az ügy folyamatban van? 



A bírságra vonatkozó értesítés szabályzata nem engedélyezi a fizetési időkeret elhalasztását vagy 
meghosszabbítását. Mivel az értesítés már kiállításra került, miközben Ön az ügyben jár el, továbbra 
is kötelessége a megadott időtartamon belül kifizetni a meghatározott bírságot, hogy elkerülje a 
bírósági eljárást. Ha a döntés, amely nem engedélyezte a hiányzást, és amiért a bírság kiszabták, 
visszavonásra kerül, visszatérítésre kerül sor. 
 
Úgy gondolom, hogy a bírságra vonatkozó értesítés hibákat tartalmaz, ebben az esetben is 
fizetnem kell? Ha úgy véli, hogy a bírságra vonatkozó értesítés lényegi hibákat tartalmaz, ne hagyja 
figyelmen kívül, hiszen felelősségre vonható. Minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot a kiállító 
hivatalnokkal (bírósági munkatárssal), hogy az ügy kivizsgálásra kerülhessen és meghatározzák, hogy 
visszavonják-e az értesítést és/vagy újat állítanak ki, illetve azt is, hogy kell-e fizetnie továbbra is. 
 
Hogyan tudom kifizetni a bírságot? 
Lehetősége van online kifizetni a bírságot, MasterCard, Maestro, Visa, Electron és Solo kártyájával a 
www.lancashire.gov.uk/online/pn. oldalon. Szüksége lesz az értesítésre a fizetésnél, mert a rendszer 
kérni fogja a bírságra vonatkozó értesítés számát.  
Alternatívaként, kitöltheti az értesítés alján lévő részt és elküldheti vagy elviheti a helyi hatóság 
számára a megadott címen a megfelelő összeghez tartozó csekkel vagy postai utalvánnyal együtt. 
 
Honnan tudom, hogy megkapták-e a postán küldött befizetést? 
A bírósági tisztviselő küld egy levelet, amiben tájékoztatja, hogy megérkezett a befizetés. 
 
A postai fizetés során kell bármi mást küldenem a befizetés mellett? 
El kell küldenie a fizetéssel kapcsolatos értesítés alján található fizetési papírt, vagy írja rá a saját és a 
tanuló nevét a csekk vagy a postai utalvány hátoldalára. Amennyiben nem tudjuk beazonosítani, hogy 
ki fizette be az összeget, és melyik tanulóhoz tartozik a befizetés, a szabálysértéstől továbbra sem 
tudunk eltekinteni és az ügye bíróság elé kerül. Egyszerűbb megoldás lehet az online fizetés a 
www.lancashire.gov.uk/online/pn. oldalon. Szüksége lesz az értesítésre a fizetésnél, mert a rendszer 
kérni fogja a bírságra vonatkozó értesítés számát.  
 
Mi a teendő akkor, ha elvesztettem a büntetéssel kapcsolatos értesítést? 
Postai úton továbbra is befizetheti, kérjük,  írja rá a csekk vagy a postai utalvány hátoldalára a saját 
és annak a tanulónak a nevét, akire az értesítés vonatkozik. További segítségért hívja a 01772 534950 
telefonszámot.  
 
Több mint egy bírságot kell kifizetnem, és ezt postán szeretném megtenni, ebben az esetben külön 
csekkeken/postai utalványokon kell egyenként kifizetnem a bírságokat? 
Használhat egyetlen csekket vagy postai utalványt több büntetéssel kapcsolatos értesítés 
befizetéséhez, csak arra ügyeljen, hogy beazonosítható legyen, hogy kinek a büntetését fizeti ki. 
 
Nem tudom kifizetni a bírságot, fizethetek több részletben is? 
A bírságra vonatkozó értesítés szabályzata nem engedélyez részletfizetést vagy több részletben 
történő fizetést, minden bírságot a büntetéssel kapcsolatos értesítésben megadott határidőig, teljes 
összegben ki kell fizetni.  
 
Odaadtam az értesítést valakinek, hogy a bírságot fizesse ki helyettem, de nem tette meg és a 
határidőt emiatt elmulasztottam. Ilyen esetben is én vagyok a felelős?  
Igen. Az Ön részére kiállított értesítésért Ön a felelős. Az üggyel kapcsolatban továbbra is eljárás 
indul, akármilyen okból kifolyólag nem került a bírság kifizetésre. Az, hogy megbízott valakit, hogy Ön 
helyett fizesse ki a bírságot, nem fogadható el védelemnek a bíróságon. 
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