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Kiegészítő információk a 2022. évi általános iskolai beiratozás lebonyolításához 

 

A gyermek törvényes képviseletével kapcsolatosan a Ptk. 4:175. § ide vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak: 

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] 

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják 

jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése 

alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a 

bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének 

meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási 

helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási 

helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának 

megválasztása. 

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt 

felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 

 

1. A fenti jogszabály alapján akár közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogokról, akár 

különélő szülők által gyakorolt felügyeleti jogról van szó, a szülők közösen gyakorolják 

jogaikat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben – így az iskola megválasztásában 

is. 

2. Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni a beiratkozáskor, a megjelent szülő az 

alábbi módon tud eljárni: 

  

a. Meghatalmazást mutat be, amelyben a másik szülő meghatalmazza őt a közös 

gyermekük első évfolyamra történő beiratkozásával kapcsolatos ügyintézésre 

(a meghatalmazás mintát mellékeltük). 
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b. Bírósági végzéssel igazolja, hogy a gyermekétől különélő szülő felügyeleti 

jogát a bíróság az iskola megválasztásával kapcsolatosan korlátozta vagy 

megvonta 

c. A születési anyakönyvi kivonaton igazolja, hogy az apa ismeretlen, 

vagy”képzelt”. 

d. Abban az esetben, ha a szülő fenti a) -c) pontok egyike szerint sem tudja  

igazolni a másik fél távolmaradását, saját kézzel írott nyilatkozatában 

büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenheti azt, hogy miért van távol a 

másik szülő (pl. a másik szülő a gyermekkel nem tartja a kapcsolatot, elérni 

nem tudja, esetlegesen számára ismeretlen helyen tartózkodik…stb). 

Az ilyen eseteket kérjük jelezni tájékoztatás formájában a tankerületi központ 

felé, a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címre, valamint a területileg illetékes 

járási gyámügyi hivatal felé. 

Elérhetőségeik: 

monor.gyamugy@pest.gov.hu 

gyal.gyamugy@pest.gov.hu 

jarasihivatal@vecses.hu 

dabasi.gyamugy@pest.gov.hu 

Kérjük a tájékoztatás minden esetben tartalmazza a beazonosításhoz szükséges 

legfontosabb adatokat, illetve a szülő nyilatkozatának rövid tartalmi ismertetését. 

Tekintettel arra, hogy a gyermek mindenek feletti joga az iskolába járás, a szülő kézzel 

írott nyilatkozata birtokában és a gyámhivatal tájékoztatása mellett az intézmény a 

beiratkozás során a jogszerűen jár el, amennyiben pedig a későbbiekben a szülők között 

esetleg vita keletkezik, arról bármelyikük kérelmére a gyámhatóság dönt. 
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