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Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja 
 

a. Közreműködés a Képviselő-testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában 

(kiemelten) a következő esetekben: 

 

 

Feladat Jogszabály Címzett 

„(1) A köznevelési intézmény e törvényben 

meghatározott köznevelési feladatok ellátására 

létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi 

személy, amely - az állami intézményfenntartó 

központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény 

által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától 

elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A 

köznevelési intézmény a nyilvántartásba való 

bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. 

(2) A köznevelési intézmény alapítását az alapító 

okirat, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény esetében a szakmai 

alapdokumentum, köznevelési közszolgálati 

tevékenység folytatására jogosító okirat, a köznevelési 

intézmény képviseletére jogosult személy nevének és 

képviseletének jogosultságát igazoló dokumentum, az 

állandó székhely meglétét igazoló okirat 

megküldésével, nyilvántartásba vétel céljából be kell 

jelenteni. A bejelentést költségvetési szerv esetén a 

törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél, az állami 

intézményfenntartó központ és az állami felsőoktatási 

intézmény által fenntartott intézmény esetében a 

Kormány által az oktatásért felelős miniszter 

köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak 

ellátására kijelölt szervnél (a továbbiakban: hivatal), 

más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint 

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a 

továbbiakban: kormányhivatal) kell teljesíteni. A nem 

állami szerv által alapított intézmény csak akkor 

vehető nyilvántartásba, ha működése összhangban van 

a fővárosi, megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-

működtetési és köznevelés-fejlesztési tervben 

foglaltakkal.” 

2011. évi CXC. 

törvény 21.§ (1)-(2) 

bekezdései 

 

 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 

„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel 

- harmadik életévének betöltése után vehető fel. A 

szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 

kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.” 

2011. évi CXC. 

törvény 49.§ (1) 

bekezdése 

 

Intézmény 

(óvoda), 

Fenntartó 

„A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 

módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az 

óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

2011. évi CXC. 

törvény 83.§ (2) b) 

pontja 

 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 
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meghatározásáról.” 

„A fenntartó meghatározza a köznevelési intézmény 

költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj 

megállapításának szabályait, a szociális alapon adható 

kedvezmények feltételeit.” 

 

2011. évi CXC. 

törvény 83.§ (2) c) 

pontja 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 

„Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi 

csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. 

melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai 

osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 

létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál 

a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, 

csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási 

év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt 

indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet 

eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, 

tanítási év közben történő megszűnése indokolja, 

továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés 

során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő 

megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a 

minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a 

tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható 

ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, 

csoport.” 

2011. évi CXC 

törvény 25.§ (7) 

bekezdése 

Fenntartó, 

Képviselő-

testület 

„Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 

megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-

munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben 

felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség, 

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat, 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-

munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással 

egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

(3) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai 

nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag 

nemzetiségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint 

fele két nyelven - nemzetiségi nyelven és magyarul - 

tanul, intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a 3. 

mellékletben meghatározottak szerint a nemzetiségi 

óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban 

pedagógus-munkakört tölthet be. Azonos feltételek 

2011. évi CXC. 

törvény 67.§ (1) 

bekezdése 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 
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esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a 

nemzetiséghez tartozik. 

Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény 

másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján 

történik. A pályázat mellőzhető, ha az 

intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és 

a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, 

továbbá az intézményvezető harmadik és további 

megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása 

kötelező.” 

„A fenntartó ellenőrzi a pedagógiai programot, a 

házirendet, valamint a SZMSZ-t.” 

2011. évi CXC. 

törvény 83.§ (2) i) 

pontja 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 

„(2) Köznevelési feladatokat az állam intézmény 

alapításával és fenntartásával, továbbá az egyházi 

köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési 

intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés 

útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési 

önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy 

köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

(3) Ha a köznevelési közfeladat ellátása vallási, 

világnézeti szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-

oktatási intézmény fenntartójával kötött köznevelési 

szerződés útján történik, a szerződés megkötése nem 

mentesít a feladat-ellátási kötelezettség alól azon 

gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják 

vallási, világnézetileg elkötelezett óvodába, iskolába 

járatni gyermeküket. Az állami intézményfenntartó 

központ, óvoda átadása esetében a települési 

önkormányzat, gondoskodik arról, hogy ezekre a 

szülőkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési 

szerződés miatt a vallási, világnézeti szempontból el 

nem kötelezett nevelésben, nevelésben-oktatásban való 

részvételhez fűződő joguk érvényesítésében aránytalan 

teher nem hárulhat. Akkor adható át nevelési, nevelési-

oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból 

elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó 

számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú 

gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság 

elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja. 

Az állami intézményfenntartó központ akkor tehet 

javaslatot az oktatásért felelős miniszternek, hogy az 

intézmény átadásával egyidejűleg kössön köznevelési 

szerződést a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett 

nevelést-oktatást folytató fenntartóval, ha az iskola 

állami tulajdonban van, vagy a tulajdonos települési 

önkormányzat az átadásról döntött, és a nevelést-

oktatást, a szakképzést a vallási, világnézeti 

szempontból el nem kötelezett nevelést-oktatást igénylő 

2011. évi CXC. 

törvény 74.§ (2)-(3) 

bekezdései 

 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 
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tanulók számára változatlan színvonalon biztosítja.” 

„(3) Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi 

feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik 

a) az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő 

szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot 

nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell 

végezni, 

b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell 

az országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a 

szakmai ellenőrzésben részt vehet olyan szakirányú 

felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves 

gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki 

szakterületének elismert képviselője. 

(4) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megkezdése előtt 

legalább hét nappal az ellenőrzés vezetőjének 

egyeztetnie kell a köznevelési intézmény vezetőjével és 

azzal, aki az ellenőrzést kezdeményezte, a pedagógiai-

szakmai ellenőrzés időtartamát, formáját, módszereit, 

az ellenőrzés időpontját, továbbá, hogy az érdekeltek 

milyen módon nyilváníthatnak véleményt az ellenőrzés 

megállapításairól. Az oktatásért felelős miniszter által 

szervezett pedagógiai-szakmai ellenőrzés megkezdése 

előtt legalább hét nappal értesíteni kell a köznevelési 

intézmény fenntartóját, tájékoztatva arról, hogy a 

szakmai ellenőrzés lefolytatásánál jelen lehet. 

(5) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait 

megkapja az, akit az ellenőrzés érintett, továbbá az, 

akinek a kezdeményezésére az ellenőrzés indult, 

valamint a fenntartó. Ha az ellenőrzés nemzetiségi 

feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik, a 

szakmai ellenőrzés megállapításait meg kell küldeni az 

érdekelt települési nemzetiségi önkormányzatnak, 

valamint az országos nemzetiségi önkormányzatnak. 

(6) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a 

személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok 

megtartásával kell az érintett nevelési-oktatási 

intézmény honlapján, annak hiányában a helyben 

szokásos módon, továbbá az ellenőrzést indító 

honlapján nyilvánosságra hozni.” 

2011. évi CXC. 

törvény 86.§ (3)-(6) 

bekezdései 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 

„(3) A fenntartó 

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

b) átszervezésével, 

c) feladatának megváltoztatásával, 

d) nevének megállapításával, 

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával 

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 

előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. 

2011. évi CXC 

törvény 83.§ (3)-(4) 

bekezdései 

 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 
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(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt 

ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék, az iskolaszék, 

c) a szülői szervezet, 

d) az iskolai diákönkormányzat, 

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő 

intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési 

joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek 

hiányában az érintett országos nemzetiségi 

önkormányzat, 

f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, 

megyei gazdasági kamara, 

g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, 

h) a működtető önkormányzat 

véleményét.” 

 

b. Közreműködés a fenntartó ellenőrzési tevékenységében: 

 

 

Feladat Jogszabály Címzett 

„A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, 

a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 

intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program 

azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből 

a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, 

a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A 

pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.” 

2011. évi CXC. 

törvény 26.§ (1) 

bekezdése 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 

„A fenntartó értékeli a nevelési-oktatási intézmény 

pedagógiai programjában meghatározott feladatok 

végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 

eredményességét.” 

2011. évi CXC 

törvény 83.§ (2) h) 

pontja 

Fenntartó, 

Képviselő-testület 

 

 

c. Közreműködés a szakbizottság döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában és a 

működésével összefüggő hivatali feladatokban:  
 

- részvétel a bizottság ülésein 

- előterjesztések készítése 

- a bizottság tájékoztatása minden bizottságot érintő ügyről 
 

Az oktatási-nevelési intézmények mindennapi működésével kapcsolatos elsősorban hatósági 

és törvényességi feladatokkal a fent említett jogszabályok a fenntartó önkormányzat jegyzőjét 

bízzák meg. 
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d. Közreműködés a jegyzői hatáskörbe rendelt feladatok ellátásában, jegyző 

hatáskörébe tartozó döntések végrehajtásában (kiemelten) a következő 

esetekben: 
 

Feladat Jogszabály Címzett 

„A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott 

kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, 

a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági 

viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói 

fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem 

tekintetében.” 
 

2011. évi CXC. 

törvény 37.§ (3) 

bekezdése 

Jegyző 

„A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási 

hivatal az állami intézményfenntartó központ útján a 

tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi 

a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint 

illetékes óvodának, általános iskolának.” 

2011. évi CXC 

törvény 45.§ 

(10) bekezdése 

Jegyző 

„A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre 

kötelezettek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból 

rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára. A 

járási hivatal gondoskodik a tankötelesek 

nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, 

továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a 

tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon 

való megjelenést.” 

2011. évi CXC 

törvény 45.§ (8) 

bekezdése 

Jegyző 

 

 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: 13:30-18:00 

Szerda: 8:15-16:30 

P: 8:15-11:30 

 

Ügyfélfogadás helye: 

1145 Budapest Pétervárad utca 2. 

 

Ügyintézési határidő: 

A Köznevelési Csoport ügyintézési határidejére a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak rendelkezések 

az irányadók. 


