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Átvétel tetszőleges évfolyamra 
 

Ha az adott évfolyam létszáma engedi, a szülő kérésére – elsősorban a tanév befejezése 

után, de akár tanév közben is – biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás 

lehetőségét. Feltétel a megfelelő tanulmányi eredmény és jó magatartás. Első lépésként az 

igazgatói fogadóórák valamelyikén szóbeli beszélgetésre várjuk a jelentkező tanulót és szüleit, 

melyen a fentebbi feltételek teljesülését és az iskolaváltás indokait vizsgáljuk. Ezután – ha a tanév 

rendje megengedi – lehetővé tesszük, hogy a jelentkező egy tanítási napot leendő tanáraival és 

iskolatársaival tölthessen, így mindkét fél meggyőződhet az iskolaváltás hasznosságáról. Végül az 

átvételről az igazgató dönt a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével. 

Pozitív döntés esetén az igazgató írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló iskolájának. 

A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az előző iskolájában a kiiratkozáskor kiállított „Értesítés 

iskolaváltoztatásról” elnevezésű dokumentumot kézhez kaptuk. 

A beiratkozással egyidejűleg történik a bizonyítvány, a személyes adatokat tanúsító iratok 

(születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya) másolatának, valamint a kitöltött 

tanulói adatlapnak a leadása, diákigazolvány- és tankönyvigénylés intézése, jogosultság esetén 

kedvezményes ebéd és tankönyvtámogatás igénylése. 

Az igazgató a két iskola által tanított tantárgyak összehasonlítása alapján dönthet 

különbözeti vizsga elrendeléséről. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának, időpontjának 

meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a 

jelentkező tanuló ügyében. 

Külföldi tanulmányok magyarországi folytatása esetén a magyar nyelv és irodalom, 

valamint történelem tárgyakból mindenképpen különbözeti vizsgát kell tenni, ezért célszerű, ha az 

a tanuló, aki visszatérése után Magyarországon kívánja folytatni tanulmányait, ezekből a 

tantárgyakból felkészül. Ezenkívül mód van arra, hogy a szülők az igazgatóval előzetesen tisztázzák 

az adott tanuló tanulmányai magyarországi folytatásának feltételeit. 

Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgát a 

már megkezdett tanulmányokkal párhuzamosan, későbbi időpontban teljesítse az átvett tanuló. 

Évközi különbözeti vizsgát kizárólag ebben az esetben tartunk, azt egyébként általában az 

augusztusi vizsgaidőszakban szervezzük meg. 

Évközi átvételnél a tanuló korábbi érdemjegyeit – a volt iskolája által megküldött hiteles 

dokumentumok alapján – a szaktanároknak továbbítjuk. Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli 

hiányosságait a szaktanárok segítségével és útmutatásai szerint pótolnia kell. 

Átvétel esetén az alábbi kivételektől eltekintve nincs lehetőség a már elvégzett évfolyam 

megismétlésére [2011. évi CXC. törvény 57. § (1)]: „A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor 

léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő 

kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, 
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akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben 

csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. Középfokú iskolai tanulmányok 

folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a 

tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha 

arra a gimnáziumi nevelés-oktatásba történő bekapcsolódás miatt van szükség.” (pl. 9/Ny => 9.) 

 

Másik iskolából való átvétel forgatókönyve: 

1. A szülő (a jelentkezővel) az igazgatói fogadóórán átvételi kérelmet terjeszt elő. 

2. Bizonyítvány, ellenőrző másolata alapján igazolja a megfelelő tanulmányi eredményt és jó 

magatartást. 

3. Egy tanítási napon való részvétel a leendő osztályban. 

4. Igazgatói döntés a leendő osztályfőnök, esetenként az illetékes szaktanárok véleményének 

kikérése után. A megfelelő évfolyam, osztály és nyelvi csoportok megállapítása a diák 

korábbi tanulmányai alapján. 

5. Pozitív átvételi döntés után befogadó nyilatkozat küldése a jelenlegi iskolának. 

6. Az előző iskolából történt kiiratkozás, a bizonyítvány leadása, továbbá a személyes 

adatokat tanúsító iratok (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya) 

másolatának bemutatása után történhet meg a beiratkozás iskolánkba. 

7. A kitöltött tanulói adatlap leadása, diákigazolvány- és tankönyvigénylés intézése 

(jogosultság esetén kedvezményes ebéd és tankönyvtámogatás igénylése). 

8. Különbözeti vizsga elrendelése azokból a tantárgyakból, amelyeket az iskolát váltó tanuló 

addig nem vagy kevesebb óraszámban tanult (időpont, tantárgyak, tartalmak). 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 9. 

 Szalai Gábor László 
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