
Tájékoztatás tanköteles gyermek beíratásáról  
 

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2023/2024-es tanévre 

 

1. Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45.§ (2)) 

 

2. Személyes beiratkozás időpontja: 

2023. április 20. csütörtök és 21. péntek 

 

3. Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresés javasolt. A felvételi 

kérelem benyújtható a Kréta rendszer E-ügyintézés felületén 

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül. Elektronikus formában benyújtott 

felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének 

személyes bemutatására 2023. április 20-án és 21-én kerül sor. Fontos, hogy az 

általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes 

képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. (Az elektronikus felület április elején 

válik aktívvá.) 

 

4. Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan: 

 személyi igazolvány 

 lakcímkártya 

 TAJ kártya 

 Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén 

 nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén, letölthető 

 nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról, letölthető 

 nyilatkozat Etika/Hit és erkölcstan tantárgyra vonatkozó kérelem, letölthető. 

 

5. Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes 

iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Iskolánk körzete: 

 

Körzethatárok Páratlan oldal Páros oldal 

Balzac utca  31-végig 44-végig 

Budai Nagy Antal utca teljes közterület   

Csanády utca 27. 28. 

Gergely Győző utca teljes közterület   

Herzen utca teljes közterület   

Hollán Ernő utca teljes közterület   

Ipoly utca  1.   

Jászai Mari tér teljes közterület   

Katona József utca 29-végig 16-végig 

Pozsonyi út 1-63 2-54 

Radnóti Miklós utca 27-végig 28-végig 

Raul Wallenberg utca 5-végig 6-végig 

Szent István park teljes közterület   

Szent István körút ______ 2-8. 

Tátra utca 25-33. 2-végig 

Újpesti rakpart teljes közterület   

Victor Hugo utca _____ 26-végig 

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


6. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői 

véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi. 
 

7. Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja 

folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese 

 

8. A külföldi tanulmányok hazai folytatásáról, illetve a külföldiek hazai tanulmányaival 

kapcsolatban tájékoztató: 

https://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagokkozpest 
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