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KÖZLEMÉNY  

a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az 

iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének 

kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A 

beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja: 

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között, 

2017. április 21. (péntek)  8.00 – 18.00 óra között. 

 

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 22-23. §-a szabályozza. 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.  

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a 

döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 

első évfolyamára.  

A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) – (2) bekezdései alapján az adott évben 

tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság által közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint 

illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek 

felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül 

köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről 

való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a köznevelési feladatokat ellátó hatóság közleményt 

vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, 

továbbá az állami intézményfenntartó központ részére.  
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A Rendelet 22. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy az adott évben tanköteles korba lépő sajátos 

nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős 

határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére írásban 

közölni.   

Az Nkt 37. § (2)-(3) bekezdései alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati 

lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény 

fenntartójához kell benyújtani.  

A Rendelet 23. § (4) bekezdése szerint, a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól 

kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata 

alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha 

a gyermeket az iskolába nem íratták be.  

A Rendelet 23. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, 

tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-

oktatási intézmény körzetében van. 
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