
 
 
 
 
 
 
 

 

Beiratkozás a 2022/2023-as tanévre 
 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes 

nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. 

 

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

 

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. 

 

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az 

intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel. A kérelem tekintetében a 

fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

 

Mit kell tudni a beíratásról? 

 

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye 

szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az 

iskola honlapján találják meg. 

 

http://www.szbg.hu/images//korzet/V_ker_BPTK_Felveteli_korzetek_2022_23_Szemere.pdf 

 

A beiratkozás időpontja: 

2022. április 21. (csütörtök) és április 22. (péntek) 

 

Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA rendszeren 

keresztül történik. A KRÉTA-rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Fontos, hogy az 

általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. 

 

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is 

indíthatja 2021. április 22-én 19.00 óráig.  Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján 

kerül sor. 
 

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. 

 

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is 

teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az 

Oktatási Hivatalnak. 

 

https://szechenyibp10.hu/blog/2021/03/16/beiratkozas-a-2021-2022-es-tanevre/
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