
KIVONAT 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből 

 
50. § (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony 

felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy 
átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói 
jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje 
egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

(2) A középfokú iskola és a kollégium - jogszabályban meghatározott keretek között - állapíthatja meg a 
tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésének tanulmányi feltételeit (a továbbiakban: felvételi 
követelmények). A középfokú iskola és a kollégium a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló rendelet 
által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban köteles nyilvánosságra hozni. A szakképző iskola a 
felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények 
teljesítéséhez kötheti. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell 
hozni. 

(3) Nem szervezhető 
a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében, 
b) általános iskolában felvételi vizsga. 
(4) Középiskolában - külön jogszabály szerint szervezett - központi írásbeli felvételi vizsga szervezhető. Helyi 

felvételi vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben szervezhető, 
amennyiben a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint kétszeresen 
meghaladja a felvehető tanulók számát. 

(5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági 
vizsga szervezhető általános iskolában is. 

(6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola 
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola 
működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos 
helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. 

(7) 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. 

(8) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá 
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a 
kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes 
tankerületi központ egyetértését. Ha az illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó 
hatóság döntésével, illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követő 15 napon 
belül az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a felvételi 
körzethatárokat. 

(9) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedően ellátó nevelési-
oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az intézmény székhelye szerint illetékes 
köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érdekelt köznevelési feladatokat ellátó hatóságok 
véleményét. 

(10) A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási 
intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési 
nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 

(11) Az (6) bekezdésben foglaltakat a tagintézményként működő iskolák tekintetében is alkalmazni kell. 
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9. A köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában részt vevő köznevelési intézmények körzethatárait 

tartalmazó nyilvántartás 
 

22. § (1) Az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési 
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi 
körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a 



körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be, és megadja a következő adatokat: 
a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal vagy polgármesteri hivatal nevét, irányítószámát, a település nevét 

és a közterület címét, 
b) a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségeit. 
(2) A körzethatárokkal kapcsolatban a Hivatal a KIR honlapján közzéteszi 
a) az intézménytörzsből átvett és az adatszolgáltató által kijelölt köznevelési intézményi adatokat, 
b) a körzethatárokat megállapító döntést tartalmazó határozatot vagy jegyzőkönyvi kivonatot, annak számát, 

az elfogadás idejét, 
c) az adott köznevelési intézmény működési körzetét településenként, településrészenként, a közterület 

címével, 
d) a pedagógiai szakszolgálat feladattípus szerinti, megyei, települési körzethatárait, 
e) iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal 

összefüggő statisztikai adatokat, 
ea) a településen élő összes hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló létszámát, 

külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló tanulók létszámát, 

eb) az óvoda és az iskola felvételi körzetében élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és tanköteles tanulók létszámát, feladatellátási helyenként, 

f) a Köznevelési Hídprogramban részt vevő alap- és középfokú iskolákat. 
(3) Az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal és a jegyző az (1) és (2) bekezdés alapján megküldött 

adatokban bekövetkezett változást a változást követő tizenöt napon belül jelenti be. 
(4) A Hivatal a KIR honlapján mindenki számára térítésmentes hozzáférést biztosít az (1)-(3) bekezdés szerinti 

adatokhoz. 
… 

29. § (1) A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat - a körzethatárok 
megállapítása, felülvizsgálata érdekében - minden év október 31-ig az illetékes megyeszékhely szerinti járási 
hivatal számára továbbítja. 

(2) A jegyző az adott év január 15-én és október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év 
január 31-ig és október 31-ig a KIR-be rögzíti a 22. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat. 
… 

38/A. § (1) A Kormány 
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott, az érettségi 

vizsga vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint 
az Nkt. 39. § (3) bekezdésében, 93. §-ában, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási 
hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, 
Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli 
ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) 
bekezdés c) pontjában, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 44. § (2a) bekezdésében, 
50. § (8) és (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) bekezdésében, 83. § (2) 
bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 

c) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel 
eljáró járási hivatalát jelöli ki az Nkt. 30. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés 
b) pontjában, 45. § (2), (8)-(10) bekezdésében, 47. § (6) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében, 72. § (4) 
bekezdésében, 91. § (2) bekezdésében 
foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására. 

(2) A Kormány az Nkt. 30. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 45. § (2) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében 
foglalt köznevelési feladatok ellátására Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki. 
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24. § (1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október 
utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely 



tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és 
tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, 
valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 
tervezetéről. 

(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése 
szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 
javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 

(1b) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az 
illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) 
bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást 
kezdeményező javaslattétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi központtal történt 
egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem 
vezetett eredményre, úgy az érintett körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról 
az illetékes tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős 
miniszter részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához. 

(2) Ha a településen, kerületben több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, a 
hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt 
százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, 
kerület egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly 
módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező összes általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek 
létszámával. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatározásához az egyes 
felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes hátrányos helyzetű 
tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a 
településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét 
egyetlen körzetként kijelölni. 

(3) Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének 
kialakításánál a hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható 
meg, feltéve hogy a hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az ötven százalékot, és egyébként a 
település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. 
Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában meghatározott 
maximális tanulói létszám alapján kell megállapítani. 

(4) A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén 
vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni. 

(5) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a (2) bekezdésben foglalt arányok 
figyelembevételével. 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 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 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. 

(6) 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 hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás 
nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
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. 
25. § A 24. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat a településen lévő valamennyi általános iskolai feladatellátási 

hely tekintetében alkalmazni kell akkor is, ha az iskola székhelye nem a településen található. 
 

 


