
3. sz. melléklet 

Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 

1. 

A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) 
bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az elsı évfolyamra az állami 
intézményfenntartó központ által meghatározott idıszakban kell beíratni.  

A beiratkozásra meghatározott idıt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Ebbıl 
adódóan a tankötelesek elsı évfolyamra történı beiratkozásával kapcsolatos teendıket 
2013-tól az állami intézményfenntartó központ látja el.  

2. 

A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII. 31.) rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 
22.§-a értelmében: 

(1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejérıl, az errıl 
való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejérıl a kormányhivatal  közleményt vagy 
hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás elsı határnapját 
megelızıen legalább harminc nappal. 

(2) Az adott évben tanköteles korba lépı gyermeket a szülı március 1-je és április 30-a 
között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett idıpontban – 
köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola elsı évfolyamára.  

(3) Az adott évben tanköteles korba lépı sajátos nevelési igényő gyermeket a szülı a 
szakértıi bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerıs határozatában megjelölt 
idıpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.  

(4) Az általános iskola elsı évfolyamára történı beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.  

3. 

2013. január 1-jétıl a települési önkormányzatok iskolával kapcsolatos kötelezı köznevelési 
feladatai megszőnnek, és azok az államhoz kerülnek át. 

2013. január 1-jétıl a tanköteles tanulók nyilvántartását, a tankötelezettség 
teljesítésének figyelemmel kísérését a kormányhivatalok járási hivatalai fogják ellátni. 
Ettıl kezdve a járási hivatal feladata lesz a mulasztó szülı hatósági kötelezése. 

A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülı ellen szabálysértési eljárás 
kezdeményezésére is jogi lehetıség van. A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 
értelmében az a szülı vagy törvényes képviselı, aki a szülıi felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal 
sújtható. Szabálysértési hatóságként a jelenleg hatályos rendelkezések szerint a 
kormányhivatal jár el. 



Azaz az igazgató a kormányhivatal felé jelez, ha nem íratták be a körzetében élı tanulót 
és arról is értesítést küld, ha körzeten kívülit vett fel. 

4. 

A tanköteles tanulónak az általános iskola elsı évfolyamára való beiratkozásával 
kapcsolatos újdonság, hogy a jövıben nem a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, hanem 
a személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt kell bemutatni az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettsége elérését tanúsító igazolás mellett. 

Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülıt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási 
intézmény szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, 
képességeinek, érdeklıdésének megfelelıen, saját vallási, világnézeti meggyızıdésére, 
nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát, kollégiumot. Amennyiben 
a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, és nem cselekvıképtelen, a szülı ezt a jogát 
vele közösen gyakorolhatja. 

Az intézményválasztás szabadsága azt jelenti, hogy nem tiltható meg a szülıi jelentkezés 
benyújtása, függetlenül attól, hogy a köznevelési intézményt a szülı milyen okból és milyen 
indokkal választotta meg. A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetıje érdemben köteles 
elbírálni, és a szülı részére írásban közölnie kell a döntését. Az intézmény által hozott 
döntés ellen a szülı jogorvoslati lehetıséggel élhet, amelyet a fenntartó bírál el másodfokon. 
(Nkt. 37.§ (3) bek. b) pont) A fenntartói döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással 
bírósághoz lehet fordulni. Az intézményválasztás szabadsága tehát nem jelenti azt, hogy a 
szülı kérelmét teljesíteni kell. Jogellenes azonban minden olyan intézkedés, amelyik 
kizárná vagy korlátozná a szülı intézményválasztási szabadságát, az intézménybe történı 
szabad jelentkezés jogát. 

A szülı tehát a tanköteles korú gyermekét beírathatja egy szabadon választott iskolába, de 
igénybe veheti a kötelezı felvételt biztosító iskolát is. Az új ágazati szabályozás ugyanis – a 
korábbiakhoz hasonlóan – szintén biztosítja a tankötelezettség teljesítéséhez rendelkezésre 
álló „körzetes iskolát” .  

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 
található (kötelezı felvételt biztosító iskola). Ezen iskolák felvételi körzetének 
meghatározása szempontjából változás, hogy a 2013. január 1-jével bekövetkezı állami 
feladatellátásra tekintettel, a korábbi szabályok által a települési önkormányzati fenntartók 
számára elıírt felvételi körzethatár megállapításának kötelezettsége a fıvárosi, megyei 
kormányhivatalok feladatai közé kerül át. 

Az Nkt. 50. § (8)–(10) bekezdései szerint a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az 
iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a 
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mőködési körzetét. 

5. 

A Nkt. 50. § (3) bekezdésnek b) pontja alapján – a korábbi szabályozáshoz képest 
változatlanul – általános iskolában a jövıben sem szervezhetı felvételi vizsga. Az EMMI-
rendelet 22. § (5) bekezdése részletezi, milyen tevékenységek minısülnek felvételi vizsgának 
az általános iskola szempontjából. 



 

E szerint felvételi vizsga – a szervezés formájától és elnevezésétıl függetlenül – a 
jelentkezı minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja 
a tárgyi tudás, a tudásszint és új elemként a készség megismerése. Ez azt jelenti, hogy az 
általános iskolában a felvételi vizsga szempontjából a jövıben sem a jelentkezık 
beszámoltatásának, mérésének a formája és az elnevezése a döntı, hanem az, hogy mit 
vizsgál az iskola. 

Ebbıl adódóan nem számít felvételi vizsgának, így a felvételi eljárásban jogszerően 
alkalmazható minden olyan mérés, amely alapján az általános iskola a jelentkezı 
képességeirıl, fizikai vagy más tulajdonságairól kíván meggyızıdni. A Nkt. 50. § (5) 
bekezdése ezért teszi lehetıvé, hogy sport- és mővészeti emelt szintő oktatás esetében az 
iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhetı általános iskolában is. 
Amíg a felvételi vizsga a jelentkezı tárgyi tudásáról, már elsajátított ismereteirıl ad képet, 
addig a képesség, fizikai vagy más alkalmasság mérése azt mutatja meg, hogy a jelentkezı a 
jövıben – kellı szorgalom esetén – meg tud-e felelni az adott iskola követelményeinek. 

Kiemelten fontos, hogy a felmérés során nem vizsgálható a jelentkezı politikai vagy más 
véleménye, családi állapota, társadalmi származása, vagyoni helyzete, azaz nem lehet 
válogatási elv semmiféle olyan elem, amely az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség 
elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény elıírásaiba ütközik. A jogszabály ugyanis 
kimondja, hogy az egyenlı bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben 
érvényesíteni kell különösen az oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, 
a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a 
követelménytámasztás, valamint a teljesítmények értékelése során. 

6. 

Az EMMI rendelet 24.§-a alapján a kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a 
települési önkormányzatokat és az illetékességi területén mőködı általános iskolákat a kijelölt 
körzetekrıl. 

7. 

2012. december 31-ig a kormányhivatal, 2013. január 1-jétıl a járási hivatal a 
tanköteles gyermekekrıl vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának.  

E törvényi szintő elıírásokhoz kapcsolódó végrehajtási szabályt tartalmaz az EMMI 
rendelet 23. § (4) és (5) bekezdése, amelyek a kötelezı felvételt biztosító iskola, a kijelölt 
iskola, valamint a szabadon választott általános iskola kormányhivatalnak történı értesítési 
kötelezettségét határozzák meg. 

8. 

A tanuló átvételére, felvételére vonatkozó szabályok a korábbi rendelkezésekhez képest 
nem változtak. Ez azt jelenti, hogy az iskolában a tanuló átvételére a tanítási év során a 
továbbiakban is bármikor lehetıség van. Kivételt jelent ez alól az az eset, amikor az általános 
iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár. Ebben az 
esetben az iskolai átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint – az igazgatói döntéstıl és 
az intézmény típusától függıen felmérés, felvételi vizsga, különbözeti vizsga alapján – 
kerülhet sor. 



 

Új elem az EMMI rendelet 23. § (9) bekezdésében olvasható szabály, amely az általános 
iskola nyolcadik évfolyamát elvégzı, de a középfokú iskolai felvételi eljárásban részt nem 
vevı tanköteles tanulóval kapcsolatos értesítési kötelezettséget határozza meg. Ebben az 
esetben ugyanis az általános iskola igazgatójának értesítenie kell a tanuló lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kormányhivatalt. E hatóság feladata, hogy 
gondoskodjon ezen tanulóknak a tankötelezettség teljesítését lehetıvé tevı nevelés-oktatásban 
történı részvételérıl, amely 2013-tól a Köznevelési Hídprogramok keretében valósulhat meg.  

2013. szeptember 1-jétıl az állami intézményfenntartó központnak kell kijelölnie azt az 
intézményt, amelyben az érintett tanuló a tankötelezettségét teljesítheti. 

A kötelezı felvételt biztosító iskola kijelölésével kapcsolatos szabályokat az EMMI 
rendelet 24.§-a határozza meg. 

9. 

Járási hivatal: A Nkt 45.§ (10) "... a járási hivatal az állami intézményfenntartó központ útján 
a tanköteles gyermekekrıl vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely szerint illetékes…., általános iskolának." 

10. 

Amennyiben a kötelezıen felvett gyerekek után férıhellyel rendelkezik még, akkor az EMMI 
rendelet 24.§ (5) bekezdése alapján járhat el: 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 
kérelmeket is teljesíteni tud, köteles elıször a halmozottan hátrányos helyzető tanulók 
kérelmét teljesíteni. 

A további felvételi lehetıségrıl szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább 
tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló idıszak elsı 
napja elıtt – nyilvánosságra kell hozni.  

A halmozottan hátrányos helyzető tanulók közül elınyben kell részesíteni azokat, akiknek a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol 
az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.  

A halmozottan hátrányos helyzető tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 
elbírálásánál elınyben kell részesíteni azokat a jelentkezıket, akiknek a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy 
telephelye, feladatellátási helye található. 

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.  

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás 
lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan 
hátrányos helyzető tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is 
felvehetı a sajátos nevelési igényő tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete 
indokolja.  



 

Különleges helyzetnek minısül, ha a tanuló  

a) szülıje, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élı, vagy  
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy  
c) munkáltatói igazolás alapján szülıjének munkahelye az iskola körzetében található, 
vagy 
d) az iskola a lakóhelyétıl, ennek hiányában tartózkodási helyétıl egy kilométeren belül 
található. 

Az EMMI rendelet 24. § (5) bekezdése rendelkezik a kötelezı felvétel után szabadon 
maradó helyek betöltési sorrendjérıl. A szabályok lényegében megegyeznek a korábbi 
törvényi elıírásokkal, néhány pontosítást azonban bevezetett a végrehajtási rendelet. A 
szabadon maradt férıhelyekre továbbra is a halmozottan hátrányos helyzető tanulókat kell 
elıször felvenni, közülük is azokat kell elınyben részesíteni, akiknek a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye vagy – új elemként – telephelye, 
feladatellátási helye szerinti településen vagy kerületben található. 

A halmozottan hátrányos tanulókat követıen azok a jelentkezık következnek, akik az iskola 
székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye szerinti településen rendelkeznek lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel. 

Miután a kötelezı felvétel az adott iskola felvételi körzetében való lakóhelyhez, ennek 
hiányában tartózkodási helyhez kötıdik, ezért a gyakorlatban problémát vethet fel a 
körzetbe tartozás, valamint a körzetbe történı átjelentkezés kérdése. A polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése 
szerint a lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.  

Tartózkodási hely annak a lakásnak a címe, ahol a polgár lakóhelye végleges elhagyásának 
szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Mind a lakóhelyhez, mind a 
tartózkodási helyhez kapcsolódik lakcím. A lakcímbejelentéssel kapcsolatos hatósági 
jogköröket a település, a kerület jegyzıje gyakorolja. Az iskolai felvételi kérelmek 
vizsgálatakor az igazgatónak tehát nem a lakcím valódiságát, a körzetbe történı esetleges 
átjelentkezés idıpontját szükséges vizsgálnia, hanem azt, hogy az adott lakcím a lakóhely, 
illetıleg a tartózkodási hely címe-e. A felvételi kérelem elbírálásakor tisztázni kell, hogy a 
tanuló az adott településen a lakóhelye szerinti lakcímen vagy a tartózkodási helye szerinti 
lakcímen él-e. 

Tartózkodási hely esetében a felvételi kérelem elutasítható, kivéve, ha a tanulónak nincs 
lakóhelye. 

Az új ágazati szabályozásban is tovább él a sorsolás intézménye, amelyre akkor kerülhet 
sor, ha az általános iskola a jogszabály szerinti sorrendben nem tudja az összes jelentkezıt 
fogadni. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat az új elıírások alapján az iskolai 
házirendben kell meghatározni. 

A sorsolás nélkül felvehetı tanulók közé továbbra is beletartoznak 

a sajátos nevelési igényő tanulók, továbbá azok, 
akik az EMMI rendelet szerint különleges helyzetőnek minısülnek. 

Amíg a korábbi elıírások a sajátos helyzető tanuló meghatározását a helyi önkormányzat 
döntési körébe utalták, addig az új elıírások egyértelmően meghatározzák, ki minısül 



különleges helyzetőnek. 

Az EMMI rendelet 24. § (7) bekezdése értelmében különleges helyzető az a tanuló, akinek 

• szülıje, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élı, vagy 
• a testvére az adott intézmény tanulója, vagy 
• munkáltatói igazolás alapján szülıjének munkahelye az iskola körzetében 

található, vagy 
• az iskola a lakóhelyétıl, ennek hiányában tartózkodási helyétıl egy kilométeren 

belül található 

11. 

Nkt. 83.§ (2) d) pontja alapján a fenntaró meghatározza az adott tanítási évben az iskolában 
indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetı csoportok számát. 


