
3. sz. melléklet 

Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 

(a piros színnel kiemelt szövegrészek a jogszabályi változást jelölik) 

1. 

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

bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami 

intézményfenntartó központ véleményének kikérésével a kormányhivatal által 

meghatározott időszakban kell beíratni.  
(7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó 

központ véleményének kikérésével – a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell 

beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Ebből 

adódóan a tankötelesek első évfolyamra történő beiratkozásával kapcsolatos teendőket az 

állami intézményfenntartó központ látja el.  

 

2. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§-a 

értelmében: 
(1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről 

való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal 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 (a továbbiakban: 

Központ) részére (mód: A 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet 11. §-ával megállapított szöveg) 

 

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

– a kormányhivatal 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. (mód: a 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet 54. § 2. pontja 

szerint módosított szöveg.) 

 

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

szakértői bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt 

időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.  

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

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt (ennek megfelel a lakcímkártya), továbbá az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.  

 

3. 

A tanköteles tanulók nyilvántartását, a tankötelezettség teljesítésének figyelemmel 

kísérését a kormányhivatalok járási hivatalai látják el. A járási hivatal feladata a mulasztó 

szülő hatósági kötelezése. 

A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás 

kezdeményezésére is jogi lehetőség van. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 

értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 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 
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kormányhivatal jár el. 

Rendelet 23. § (4) 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)
 
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. 

Az igazgató a járási hivatal felé jelez, ha nem íratták be a körzetében élő tanulót és arról 

is értesítést küld, ha körzeten kívülit vett fel. 

 

4. 

Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény 

szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi 

hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát, kollégiumot. Amennyiben a gyermek a 

tizennegyedik életévét betöltötte, és nem cselekvőképtelen, a szülő ezt a jogát vele közösen 

gyakorolhatja. 

Az intézményválasztás szabadsága azt jelenti, hogy nem tiltható meg a szülői jelentkezés 

benyújtása, függetlenül attól, hogy a köznevelési intézményt a szülő milyen okból és milyen 

indokkal választotta meg. A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles 

elbírálni, és a szülő részére írásban közölnie kell a döntését. Az intézmény által hozott 

döntés ellen a szülő jogorvoslattal 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 szülő kérelmét 

teljesíteni kell. Jogellenes azonban minden olyan intézkedés, amelyik kizárná vagy 

korlátozná a szülő intézményválasztási szabadságát, az intézménybe történő szabad 

jelentkezés jogát. 

A szülő tehát a tanköteles korú gyermekének kérheti felvételét bármely általa választott 

iskolába, de igénybe veheti a kötelező felvételt biztosító iskolát is. 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 (Rendelet 22. § (2)). 

 

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a 

továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola) (a 2014: CV. törvény 28. § 10. pontja szerint 

módosított szöveg) 

 

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 működési körzetét. 

 

5. 

A Nkt. 50. § (3) bekezdésnek b) pontja alapján általános iskolában nem szervezhető 

felvételi vizsga.  Rendelet 22. § (5) bekezdése részletezi, milyen tevékenységek minősülnek 

felvételi vizsgának az általános iskola szempontjából. 

E szerint felvételi vizsga – a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül – a jelentkező 

minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi 

tudás, a tudásszint és új elemként a készség megismerése.  
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Nem számít felvételi vizsgának a sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az 

iskola pedagógiai programja szerint szervezhető alkalmassági vizsga.  

 

Kiemelten fontos, hogy a jelentkező politikai vagy más véleménye, családi állapota, 

társadalmi származása, vagyoni helyzete nem lehet válogatási elv. Az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásait be kell tartani 

az iskolai felvételi eljárás során. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy az egyenlő bánásmód 

követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen az oktatásba történő 

bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás 

követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, valamint a teljesítmények 

értékelése során. 

 

6. 

A Rendelet 24.§-a alapján a kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt 

körzetekről. 

 

7. 

A járási hivatal a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, 

ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának (Nkt. 45. § (10)).  

E törvényi szintű előírásokhoz kapcsolódó végrehajtási szabályt tartalmaz a Rendelet 23. § (4) 

és (5) bekezdése, amelyek a kötelező felvételt biztosító iskola, a kijelölt iskola, valamint a 

szabadon választott általános iskola kormányhivatalnak történő értesítési kötelezettségét 

határozzák meg. 

 

8. 

Amennyiben az iskola a kötelezően felvett gyerekek után további férőhellyel rendelkezik, 

akkor a Rendelet 24.§ (5)-(7) bekezdése alapján járhat el: 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

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

kérelmét teljesíteni. 

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 halmozottan 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 halmozottan 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. 

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 helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is 

felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete 

indokolja.  

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 lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

 

A kötelező felvétel biztosítása az eddigi gyakorlattól eltérően azokra a gyermekekre 

vonatkoznak, akik az adott iskola felvételi körzetében életvitelszerűen laknak. 

 

A rendelkezés alapján nem tagadható meg azon gyermekek fevétele, akik 

gyermekotthonokban, vagy krízis ellátásban részesülnek. 

 

Az új fogalom bevezetése felveti azt a problémát, hogy az iskolaigazgató milyen módon tudja 

ellenőrizni, hogy a jelentkező gyermek az iskola körzetéhez tartozó lakcímen életvitelszerűen 

lakik.  

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 települési, a kerületi járási hivatal gyakorolja (7. § (1)).  

Az iskolai felvételi kérelmek vizsgálatakor az igazgatónak tehát nem a lakcím valódiságát, 

a körzetbe történő esetleges átjelentkezés időpontját szükséges vizsgálnia, hanem azt, hogy az 

adott lakcím a lakóhely, illetőleg 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. 

A szülőnek nyilatkoznia kell (5. sz. melléklet), hogy a család mely lakcímen tartózkodik 

életvitelszerűen. 

 

Tovább él a sorsolás intézménye, amelyre akkor kerülhet sor, ha az általános iskola a 

jogszabály szerinti sorrendben nem tudja az összes jelentkezőt fogadni. Az ezzel kapcsolatos 

részletes szabályokat az iskolai házirendjében kell meghatározni. 

 

A sorsolás nélkül a szabad férőhelyekre felvehető tanulók közé továbbra is beletartoznak 

a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók, továbbá azok, akik a Rendelet 

szerint különleges helyzetűnek minősülnek. 

 

9. 

Nkt. 83.§ (2) d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott tanítási évben az iskolában 

indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 

 

Az osztályindítás meghatározásánál figyelembe kell venni az Nkt. rendelkezéseit. 

Nkt. 89. § (1) Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó 

tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján 

feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt 

igénylik, óvoda esetében a települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési 

önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ a hivatal 

tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról. 

(2) A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg 

kell szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek, 

tanuló szülője kéri. 
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4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

Osztály- és csoportlétszámok 

 
A B 

1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 

2 
 

BA 

minimum 

BB 

maximum 

BC 

átlag 

4 Gyógypedagógiai óvodai csoport, 

iskolai osztály 

5 13 9 

5 Általános iskola 1–4. évfolyama 14 27 23 

 

10. 

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések: 

 

NKt. 92. § (1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, 

továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha 

a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos 

jogok illetik meg,( 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról) 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon 

gyakorolja, (2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról) 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. (2007. évi II. törvény a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról) 

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél 

igazolni kell. 

(3) A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az 

(1) bekezdésben meghatározott feltételeknek az óvodai nevelést, a kollégiumi ellátást, a 

pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá – ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az 

iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt 

megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar 

állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától 

kezdődően gyakorolhatják a (3) bekezdésben meghatározott jogokat. 

(5) A (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak 

alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezik. 

(6) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével 

rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos 

feltételek szerint veheti igénybe. 

(7) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)–(6) bekezdésben foglaltak 

hatálya alá – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik –, az 

óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért 

díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra 
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jutó hányadát. A köznevelési intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott 

szabályok alapján csökkentheti vagy elengedheti. 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek óvodai neveléséhez, iskolai nevelés-

oktatásához az oktatásért felelős miniszter nevelési-oktatási programokat ad ki. 

(9) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés 

iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről 

az iskola igazgatója dönt. 

(10) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért 

felelős miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét. 

 

Tanköteles tanuló külföldön  

 

91. § (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és 

tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. 

(2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek 

nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely 

szerint illetékes járási hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az 

iskola igazgatójának. 

 

11. 

Fontos, hogy a szülők egyetértve írassák be gyermeküket a választott iskolába. 

A Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény rendelkezéseit a szülőknek be kell 

tartani!( Nyilatkozat 4. melléklet) 

 

A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei 
4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége] 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek 

kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - 

együtt kell működniük. 

4:174. § [A gyermekkel együtt élő szülő tájékoztatási kötelezettsége] 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, 

tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő 

szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia. 

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] 

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen 

gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a 

bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő 

felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

 

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének 

meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási 

helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási 

helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának 

megválasztása. 

 

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt 

felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 

4:176. § [A különélő szülő tájékoztatási kötelezettsége] 

Ha a bíróság a gyermekétől különélő szülőt feljogosítja a gyermek gondozásával, 

nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni 

ügyeiben a törvényes képviselet gyakorlására, a szülői felügyeletet e tekintetben a különélő 
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szülő gyakorolja. A különélő szülő tevékenységéről a szülői felügyeletet egyébként gyakorló 

szülőt tájékoztatni köteles. 

4:177. § [Közvetítés a gyámhatósági eljárásban] 

A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet 

gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, 

a különélő szülő jogainak biztosítása - ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti 

kapcsolattartást - érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el. 

 

12. 

Nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Nkt. 83. § 

(7) A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a 

települési önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ évente köteles felmérni az 

érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében az 

érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat 

bevonásával. 

89. §  
(1) Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú 

gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a 

létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a 

települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére 

az állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat 

helyben történő ellátásáról. 

(2) A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell 

szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló 

szülője kéri. 

 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

1. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezését az 

1. mellékletben meghatározott, ugyanazon nemzetiséghez tartozók által benyújtott kérelem 

kitöltésével kezdeményezhetik a szülők, törvényes képviselők (a továbbiakban együtt: 

szülők). A kérelmet minden év május 31-ig kell benyújtani a feladatellátás 

kötelezettjéhez. 

 

(2) Amennyiben legalább nyolc, azonos nemzetiséghez tartozó szülő azt kezdeményezi, a 

nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást a kérelem beérkezését 

követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől felmenő rendszerben meg kell 

szervezni, feltéve, hogy legalább nyolc gyermek, tanuló valóban be is iratkozik az óvodába, 

iskolába. 

 

A rendelet értelmében, a 2015. májusában leadott kérelmek alapján a következő tanévben kell 

osztályt indítani.  A 2015/2016- os tanévben pedig a tavalyi, vagyis a 2014. májusáig leadott 

kérelmek alapján lehet nemzetiségi osztályt indítani. 

 

(3) Ha az ugyanazon nemzetiséghez tartozó tanulók létszáma nem teszi lehetővé, hogy egy 

településen belül a nemzetiségi nevelés-oktatást megszervezzék, az állami intézményfenntartó 

központ beszerzi az érintett országos nemzetiségi önkormányzat állásfoglalását, hogy kíván-e 

a kiegészítő nemzetiségi feladatok ellátására iskolát létesíteni és fenntartani. 
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(4) Amennyiben az országos nemzetiségi önkormányzat a kiegészítő nemzetiségi feladatok 

ellátására nem kíván iskolát létesíteni, az állami intézményfenntartó központ megszervezi 

a nemzetiségi anyanyelv és a nemzetiségi népismeret követelményeinek oktatását. A 

kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezhető egy adott iskola szervezeti 

egységeként, külön nyelvoktató nemzetiségi iskola létrehozásával vagy utazó pedagógusok 

alkalmazásával. 

(5) Az érintett országos nemzetiségi önkormányzat dönthet úgy is, hogy a kiegészítő 

nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás feladatainak ellátására nyelvoktató nemzetiségi iskolát 

létesít és tart fenn vagy utazó pedagógus hálózatot működtet. Ha a nyelvoktató nemzetiségi 

iskola nem az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévő iskolában működik, az 

országos nemzetiségi önkormányzat az iskola fenntartójával megállapodásban rendezi az 

együttműködés kérdéseit vagy az utazó pedagógussal történő feladatellátás keretében 

megvalósuló együttműködést. 

2. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelésben, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való 

részvételt a szülők a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. A 

nyilatkozat nemzetiségi óvodai nevelés esetén az óvodai jogviszony megszűnéséig vagy a 

kérelem visszavonásáig, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a tanulói jogviszony 

megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes. 

(2) Legkésőbb május utolsó munkanapjáig írásban kell bejelentenie 

a) nemzetiségi óvodai nevelés esetén a szülőnek, amennyiben a gyermek a következő nevelési 

évtől nem kíván részt venni a nemzetiségi nevelésben, 

b) nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a szülőnek, abban az esetben, ha a tanuló a 

tizennegyedik életévét betöltötte, a szülőnek és a tanulónak együttesen, amennyiben a tanuló a 

következő tanítási évtől nem kíván részt venni a nemzetiségi nevelés-oktatásban. 

(3) Ha a tanuló nem cselekvőképtelen, tizennégy éves korától az 1. § (1) bekezdése szerinti 

kérelem és az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat érvényességéhez a tanuló és szülő együttes 

aláírása szükséges. 

3. § (1) A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás iránti, a következő 

naptári évben kezdődő nevelési évre, tanévre vonatkozó, a 2. § szerinti igényt az első óvodai 

nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében a feladatellátás 

kötelezettje – az érintett helyi nemzetiségi önkormányzattal együttműködve – méri fel. 

Az igényfelmérés során a feladatellátás kötelezettje az érdekelt települési, területi vagy 

országos nemzetiségi önkormányzat véleményének kikérésével tájékoztatót készít a szülők 

számára. A tájékoztatót az óvodai, általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatóval egy 

időben, azzal megegyező módon kell a nemzetiségi feladatellátásban érdekelt 

intézményekben közzétenni. 

(2) A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-

oktatás feladatainak rövid bemutatását, időkeretét, az intézményben működő nemzetiségi 

óvodai nevelési, nemzetiségi iskolai nevelési-oktatási forma bemutatását, valamint a 2. 

melléklet szerinti nyilatkozatmintát. A kitöltött nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézményhez 

kell benyújtani. 

(3) A nevelési-oktatási intézmény a kérelemmel, nyilatkozattal érintett gyermekek, tanulók 

nemzetiségenként, nevelési, nevelési-oktatási formánként összesített létszámáról a 

beiratkozást követő tizenöt napon belül tájékoztatja óvodai nevelés esetében a feladatellátás 

megszervezéséért felelős települési önkormányzatot, iskolai nevelés-oktatás esetében az 

állami intézményfenntartó központot. A települési önkormányzat vagy az állami 

intézményfenntartó központ nemzetiségenként, nevelési, nevelési-oktatási formánként, 

intézményenként és településenként összesíti az adatokat, és eljuttatja az illetékességi 

területén működő, a nemzetiségi nevelésben, oktatásban érintett nemzetiségi 

önkormányzatoknak. 
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(4) A kérelmet, nyilatkozatot a nevelési-oktatási intézmény az érintett tanuló tanulói 

jogviszonyának megszűnését követő öt évig megőrzi. 

 

13. 

A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok 

 

Nkt. 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit 

– jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. 

 

A Rendelet 23. § (3) bekezdése alapján 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 (2.a melléklet) 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. 

 

A határozatnak tartalmaznia kell: A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott 

iratnak tartalmaznia kell (minta 2/a melléklet) 

a) a nevelési-oktatási intézmény 

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 

d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak 

a rendelkező részben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell 

a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és 

d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést (Rendelet 85. § (1)). 

 

(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének 

elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek 

hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló 

érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok 

értékelése és minősítése ellen.  

3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással 

benyújtott kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a 

kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel 

kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

(4) A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási 

intézményben a fenntartó vezetője, települési önkormányzat által fenntartott nevelési-

oktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen 

szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási 
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intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező 

személy járhat el. 

 

A jelenleg hatályos 22/2013. (VII.5.) EMMI (továbbiakban KLIK SZMSZ) utasítás 6. § (1) 

bekezdése alapján az intézményvezető döntése elleni fellebbezések tekintetében az elnök 

dönt, de ezt a hatáskörét leadta minden tankerületi igazgatónak, így a beiratkozással 

kapcsolatos eljárásban is a tankerületi igazgatónak van hatásköre (kiadmányozási jogkör 

átruházása KLIK/07/381-2-198 alszám /2014.) 

 

A tankerületi igazgató  

a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést 

a) megváltoztathatja, vagy 

b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.  

 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem 

elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: KET) 33. § (1) bekezdése szerint a határozatot, az eljárást 

megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést 

megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5)
*
 bekezdésben meghatározott időponttól 

számított huszonegy napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. 
*
(5) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, hivatalbóli eljárás esetén az első 

eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az 

esetekben is, amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem 

magyar hatóságnál lehet benyújtani. 

 

14.  

Jogorvoslati eljárás 

 

A KET alapján a fellebbezést (eljárást megindító kérelem) az iskola igazgatójának kell 

benyújtani. Az iskola igazgatója, ha saját hatáskörben a döntését nem változtatja meg, akkor 8 

napon belül javaslatával és az összes irattal továbbítja a tankerületi igazgatónak. 

 

KET 102. § (1) A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott 

döntést hozta.  

(5) Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidő leteltétől 

számított nyolc – szakhatóság közreműködése esetén tizenöt – napon belül terjeszti fel a 

fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a 

fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a 

fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést 

megelőzően visszavonták. A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság az ügy összes 

iratával együtt terjeszti fel és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik. 

 

 


