
A beiratkozásra meghatározott idő 
2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
50.§ 
(7)248 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. 
 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 
22. § (1)55 A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az 
erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal 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 a tankerületi központ részére. 
(2)56 Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – 
a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett 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. 
(3)57 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. 
(4)58 Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 
(5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának 
számít – a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül – a jelentkező minden olyan 
beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a 
tudásszint, készség megismerése. 
(6)59 Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 
tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a 
tartózkodási helye. 
23. § (1) Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A 
felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a 
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a helyben 
szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 
(2) Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező 
képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű – 
pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után 
javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik 
évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola 
magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a 
bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és 
tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 
(3)60 Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő 
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója 
írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről 
értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének 
megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem 
benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás, mulasztás elbírása során a köznevelés 
rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 
(4)61 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. 
(5)62 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. 
(6) A tanuló átvételére – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tanítási év során 
bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a 22. § (4) bekezdésében felsorolt iratokat kell 
mellékelni. 
(7) Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával 
is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor. 
(8)63 Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja 
nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)–(3) bekezdése szerint benyújtott 
kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön 
nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása 
az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a 
járási hivatal egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli nyilvántartásából. Az iskola 
nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. 
(9)64 Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 
iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, valamint a 
megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 
(10) Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 
időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
§(1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az 
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 
(2) * A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő 
kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja 
be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak 
szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva 
álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét 
javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 
A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat. 
 
 
 
15/2013. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
 
§ (1) A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz 
kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak 
feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell: 
l)* az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatoknál az ötödik 
életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében javaslatot a tankötelezettség 
teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre. 
Az Oktatási Hivatal eljárásrendje 
 
A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2022. 
január 1-jétől. A kérelem benyújtására legkésőbb 2022. január 15-ig van lehetősége a szülőnek 
vagy gyámnak. A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett 
informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt vonalkódos 
adatlapon, papíralapon nyújthatja be. 



 
A kérelmeket postai úton az alábbi címre kell küldeni: Oktatási Hivatal, Budapest 1982 
 
Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény 
megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen 
körülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek 
tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő 
nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó 
szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és 
a gyermek óvodai fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem 
kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum 
támaszt alá. 
 
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, 
hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg 
illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő szakértelemmel 
rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői bizottság komplex 
pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki 
szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt. 
 

 


