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Tárgy: A 2018/2019. tanév első évfolyamára történő 
általános iskolai beiratkozás időpontjának 
meghatározása. 

 

 
A Kaposvári Járás illetékességi területén 
valamennyi Önkormányzati Hivatal  
Jegyzője részére 
 SZÉKHELYÉN 

 
Tisztelt Jegyző Asszony! 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági és 
Igazságügyi Osztálya - a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan, a jogszabályi előírások szerint - 2018. 
január 26-án kikérte és figyelembe vette a területileg illetékes tankerületi központ által 2018. február 20-
án kelt és 2018. február 26-án érkezett, TK/139/00309-2/2018-as számon jegyzett véleményét az 
általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározására. 

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

 

 
Mindezek alapján tájékoztatom, hogy a 2018/2019-es tanévben,  

a tanköteles korba lépő gyermekek beiratkozásának időpontjaként a Kaposvári Járásban,  
a Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén:  

 
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óra 

 és 

2018. április 13. (péntek) 8.00 – 17.00 óra 

 
közötti időszakot határoztam meg. 

 

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon – az Nkt-ben meghatározottak szerint – 

minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

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

életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola).  
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdése alapján 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. 

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. 

A fentiek értelmében kérem, hogy a beíratás időpontjáról és körülményeiről a szükséges 

tájékoztatást az illetékességi területén a helyben szokásos módon szíveskedjenek megadni az 

érintettek számára. 

 

 

Kaposvár, 2018. február 28. 

 

Harasztiáné dr. Süveges Zsuzsanna   

járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

  

 Tisztelettel:  

   

Dr. Mozsgay Zsófia 

osztályvezető 
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Ügyiratszám: SO-04B/OKT/000087-3/2018. 
  

 

Tárgy: Közlemény   

 

Közlemény 

 
a 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről. 

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

 

Mindezek alapján a Kaposvári Járásban, az általános iskolákban az első évfolyamra,  

a 2018/2019-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek beiratkozására,  

a Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén:  

 

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óráig 

 és 

2018. április 13. (péntek) 8.00 – 17.00 óráig 

meghatározott időszakban nyílik lehetőség. 

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon – az Nkt-ben meghatározottak szerint – 
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni (...) azt a tanköteles tanulót, aki 
életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola).  

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
EMMI rendelet) 11. fejezet – A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, 
alapfokú művészeti iskolai felvétel, a tanulói jogviszony keletkezése – 22. és 23. §-a szabályozza. 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő – a fent említett időpontok egyikében – 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. 

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. 
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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. 

 

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője (az iskola igazgatója) érdemben köteles elbírálni, és a 

szülő részére írásban közölni, azaz - az eljárásban - tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító 

döntést hozni.  (elsőfokú határozat). Az iskola igazgatója a felvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos 

ügyintézés, határidő-számítás (...) során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos 

szabályok alapján jár el. 

Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő – a gyermek, 

tanuló érdekében – a Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 

hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 

napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntartójához, a Klebelsberg Központ 

által fenntartott intézmények esetében Somogy megyében a Kaposvári Tankerületi Központ, illetve a 

Siófoki Tankerületi Központ illetékes tankerületi igazgatójához kell benyújtani. A fenntartó jár el, és hoz 

másodfokú döntést a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére 

hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony létesítésével, kapcsolatban 

érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

Az EMMI rendelet 23. § (4) és (5) bekezdése szerint 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. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, 
tanköteles tanulót vett fel (..), akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-
oktatási intézmény körzetében van. 

 

Kaposvár, 2018. február 28. 

 

Harasztiáné dr. Süveges Zsuzsanna   

járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

  

   

   

Dr. Mozsgay Zsófia 

osztályvezető 

 



 

Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály 

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: (82) 795-137; Fax: (82) 795-138 
e-mail: hivatal@kaposvar.gov.hu  honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 

 

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

 

 

     Dr. Mozsgay Zsófia 

         osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás 
megjelenítését szolgálja. 
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