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Tárgy: Állásfoglalás kérése az idei tanév ősziszünetére vonatkozó szabályozásbeli 
változásoknak a gyermekek különélő szüleivel való kapcsolattartására gyakorolt hatását 
érintően 
 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (székhely: 1027 Budapest, Jurányi utca 1.; nyilvántartási 
szám: 01-01-0012255; adószám: 18752836-2-41) képviseletében eljárva az alábbi kéréssel 
fordulunk Önhöz. 
 
2015 óta működik Alapítványunk, és szervezetünk elsődleges célja a Magyarországon élő 
gyermekek jogainak érvényesítése és támogatása, melynek képviselete során gyermekjogi 
megközelítést alkalmazunk.  Azért dolgozunk, hogy a gyermekeket védve legyenek az 
erőszakról, hogy megfelelő oktatásban részesüljenek, hogy figyelembe vegyék az érdeküket 
és véleményüket. 2017 januárja óta az Alapítvány Pro Bono Gyermekjogi Központja is 
működik, melyben eddig több, mint 1700 esetben nyújtott jogsegély szolgáltatást a hozzánk 
forduló családoknak, gyerekeknek, fiatal felnőtteknek. 
 
A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 
29.) Korm. rendeletének 1. § (4) bekezdése szerint a R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 
őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. Ettől a nemzetiségi oktatásban részt vevő 
iskolák sem térhetnek el. Gyermekjogi Központunkhoz az elmúlt napokban több esetben 
érkezett kérdés elvált szülők gyermekükkel történő kapcsolattartásának az újonnan elmaradt 
őszi szünetet érintő megvalósulásának lehetőségeiről, és hogy hogyan tudnak azok a szülők e 
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kérdésben a gyerekeik érdekében eljárni, akik között egyébként is kifejezetten és hosszú ideje 
megromlott a kommunikáció és a kapcsolat. 
 
Kérjük szíves állásfoglalásukat atekintetben, hogy: 
- Ahol a kapcsolattartás az őszi szünet vonatkozásában szabályozva van, ott a jelenleg 
elmaradt őszinszünet ideje továbbra is szünetként értelmezhető-e vagy sem? 
- A fent említett új szabályozás szerint az ősziszünet jelenleg nem adható ki. Az oktatási 
intézmények azonban dönthetnek-e ettől eltérően vagy ez valamennyi (állami és nem állami) 
oktatási intézményre kötelező érvényű egységes előírás?  
- Amennyiben az oktatási intézmények esetleg dönthetnek az új szabályozástól eltérően, és 
mégis elrendelik a tanítási szüntetet az eredeti idei ősziszünet részleges vagy teljes 
időtartamára, akkor a különélő szülő és gyermekének kapcsolattartási szabályozása 
szempontjából tekinthető-, és kezelhető-e ez a tanítási szünet ősziszünetként? 
 
Kérjük a t.Államtitkárság állásfoglalását annak érdekében, hogy a Minisztérium álláspontját 
tudjuk közvetíteni a hozzánk fordulóknak. Megköszönjük, ha válaszukat elektronikus 
formában is megküldik részünkre, a gyermekjog@hintalovon.hu címre. Válaszukat előre is 
köszönjük.  
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