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Iktatószám: 67/2/2022.03.17 

Tárgy: fenntartói közlemény az általános 

iskolások beíratási időpontjáról  

 

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY 

az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő általános iskolák beíratási időpontjairól 

 

Az Egri Főegyházmegye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekez-

dése, valamint a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 22-23. §-ai alapján a tanköteles gyermekek általános iskolai beíratására az alábbi köz-

leményt teszi közzé. 

 

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő általános iskolákban 2022. évben tankötelessé 

váló gyermekek első osztályba íratásának időpontját a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. 

(VI. 8.) EMMI rendelet (R.) alább idézett 7. §-a alapján,  

 

2022. április 21-én és 2022. április 22-én, 8.00 és 17.00 óra közötti 

 
időtartamra tűzi ki.  

 

R. „ 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles ta-

nulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni.” 

 

Az általános iskolai beíratásra vonatkozó részletes tudnivalókról az iskolák honlapjairól 

tájékozódhatnak.  

 

Az általános iskolai felvételi körzetekről szóló tájékoztatás a polgármesteri hivatalokban és az 

iskolákban elérhető. 

 

A tanköteles gyermekének beíratását elmulasztó szülő szabálysértést követ el. 

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beíratáskor be kell mutatni: 

 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

 

Szükség esetén a további dokumentumokat: 

- igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény) 

- határozat halmozottan hátrányos helyzetről  

- különleges helyzet fennállásának igazolása. 

 

A Rendelet 24. § (7) bekezdése alapján különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  
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b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelytől, ennek hiányában tartózkodási helyétől 1 km-en belül található. 

 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban határozat formájában dönt a felvételről vagy a kérelem 

elutasításáról. Elutasító döntése esetén a szülő gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 

napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

 

Az alábbiakban idézünk a vonatkozó jogszabály rendelkezéseiből: 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

 

11. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai 

felvétel, a tanulói jogviszony keletkezése 

 

22. § (1) *  A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az 

erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó 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 részére. 

(2) *  Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - 

a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben *  meghatározott, a fenntartó 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 véglegessé válását követő öt napon 

belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

(3) *  Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 

bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig 

köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

(4) *  Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. 

(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) *  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. 

(7) *  Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 

tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és 

az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló 

lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző 
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három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján 

arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási 

helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába 

jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a 

felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől 

származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 

(8) *  Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja 

be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult 

az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola 

igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két 

időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a 

családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező 

felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható. 

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) *  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) *  A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt 

iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata alapján értesíti a 

hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

(5) *  Az iskola igazgatója értesíti a hivatalt és a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatóját, ha 

olyan 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) *  Az iskolába felvett gyermeket, tanulót - beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is - 

az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)-(3) bekezdése 
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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 hivatal egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli 

nyilvántartásából. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai 

tanulmányait külföldön folytatja. 

(9) *  Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, vagy nem nyert felvételt középfokú iskolába, az 

általános iskola igazgatója értesíti a hivatalt. A hivatal kijelöli azt a középfokú iskolát, amely a 

tanuló felvételét nem tagadhatja meg. 

(10) Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 

időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 

 

12. A kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével kapcsolatos szabályok 

 

24. § (1) *  A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év 

október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok 

véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes 

tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi 

területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről. 

(1a) *  A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

(1b)*Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 

figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § 

(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy 

körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést 

követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. 

(2) *  Ha a településen, kerületben több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely 

működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya 

legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos 

helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű 

gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános 

iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek 

létszámával. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatározásához 

az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

összes hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: 
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hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola vagy 

tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen körzetként 

kijelölni. 

(3) *  Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely 

körzetének kialakításánál a hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó 

rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az 

ötven százalékot, és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a 

település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola 

alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában meghatározott maximális tanulói létszám 

alapján kell megállapítani. 

(4) *  A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a 

nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, 

csoportba fel vagy át kell venni. 

(5) *  Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a 

(2) bekezdésben foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló 

tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek 

benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos 

helyzetű tanulók közül előnyben 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 hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további 

felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola 

székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. 

(6) *  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 hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, 

akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

25. § A 24. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat a településen lévő valamennyi általános iskolai 

feladatellátási hely tekintetében alkalmazni kell akkor is, ha az iskola székhelye nem a 

településen található. 

 

Eger, 2022. március 17. 

 

Dr. Németh Zoltán  

osztályvezető  
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