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KÖZLEMÉNY 

a tanköteles gyermekek 2017/2018-as tanévre  

való általános iskolai beíratásáról 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva – a területileg illetékes 

tankerületi központtal egyeztetve – az alábbiak szerint határozta meg a 2017/2018-as tanévben 

tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásának időpontját:  

2017. április 20. (csütörtök)   7.30 – 19.00 óra kö zött, 

2017. április 21. (péntek)       7.30 – 18.00 óra k özött. 

Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései értelmében Magyarországon minden gyermek köteles 

tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 

életévét betölti, tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében a szakértői bizottság javasolja, hogy 

további egy évig óvodai nevelésben részesüljön, ezt követően válik tankötelessé. 

A Rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek 

iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, továbbá annak igazolása.  

Az Nkt. 72. (§) (2) bekezdése szerint a szülő szabadon választhat iskolát gyermeke adottságainak, 

képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi 

hovatartozására tekintettel.  

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni azt a tankötel es tanulót, 

aki életvitelszer űen az általános iskola – megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és 

közzétett – körzetében lakik  (kötelező felvételt biztosító iskola). Az iskola körzetében való életvitelszerű 

tartózkodásnak minősül, ha a tanuló lakóhelye, ennek hiányában/vagy a tartózkodási helye a kötelező 

felvételt biztosító iskola körzetében van.  

A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései előírják, hogy az adott évben köteles korba lépő gyermeket a szülő 

a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – 2017-ben a jelen 
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közleményben megjelölt időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (kötelező felvételt 

biztosító iskola) vagy a választott iskola első évfolyamára.  

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

elutasító döntés ellen nem nyújt be eljárást megindító kérelmet, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre 

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

Az adott évben tankötelessé vált sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság 

véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt 

iskolába.  

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 (óvodai szakvélemény, szakértői bizottság szakértői véleménye). 

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a gyermek felvételéről tanulói 

jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A felvételről szóló döntéséről írásbeli értesítés 

útján, a tanuló felvételének elutasításáról határozat formájában tájékoztatja a szülőt. 

Az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében a felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a 

szülő – a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – eljárást 

indíthat. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójának kell címezni, és az iskola 

igazgatójánál kell benyújtani. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében az iskola fenntartója hoz másodfokú döntést. 

Az Nkt. 91. § (1)-(2) bekezdései alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat 

külföldön, és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló 

tanulmányainak külföldön történő megkezdését, folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása 

céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási 

hivatalnak, vagy – ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott – az iskola igazgatójának.  

Sárvár, 2017. március 20. 

 

 

Dr. Galántai György 

járási  hivatalvezető 

 


