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Tisztelt Szülők! 

 

 

Mint Ön előtt is ismeretes a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése alapján 

az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni (személyes 

megjelenés esetén) a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági 

igazolványokat: 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.  

- gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

A beiratkozás adatainak felvétele személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-

án, a 19/2021. (III.10.) EMMI Határozatban foglaltak 

alapján,(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hataro

zat.pdf) azonban szeretnénk kérni a kedves szülőket/törvényes képviselőket, hogy 

elsődlegesen online bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén, 

ahol, ebben az esetben szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is. 

 

Ehhez kapcsolódóan felhívnám a figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály (6-8) bekezdései 

alapján: 

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 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. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj90id5e3f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj91id5e3f
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A személyes megjelenés lehetőségének eljárásrendje iskolánkban a következőképpen 

alakul: 

Április 08-ig az időpont egyeztetéshez szükséges felület felkerül a honlapra, ott kell 

időpontot foglalni majd. milyen személyi okmányokat, igazolásokat, dokumentumokat kell, 

hogy a szülő magával hozzon, honnan töltheti le, járványügyi szabályok stb.…)  amelyet a 

csatolt szülői tájékoztatóba le kell írni 

 

Mit kell hozni a beiratkozáshoz: 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.  

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

- Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről nyomtatvány aláírva, kitöltve 

- Hit – és erkölcstan választásához a nyomtatvány kitöltve 

 

 

Dunaharaszti, 2021. 04. 06. 

        Ficzere Noémi 


