
Oktatással kapcsolatos feladatok

Hatósági     ellenőrzés:  

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Oktatási  Osztály,  Nógrád  megye területére
kiterjedő illetékességgel

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Az ellenőrzés tárgykörét érintő valamennyi dokumentum.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Hivatalból: a hivatal saját ütemterve alapján, illetve ha a szabálytalanságról bármely módon
tudomást szerez.
Kérelemre: az ügyfél csak saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását kérelmezheti. Az irat
benyújtható elektronikus úton; az elektronikus út igénybevétele az e -Papír szolgáltatás útján.

Ügymenet rövid leírása:
A hatósági ellenőrzés általános célja a köznevelési intézmények jogszerű működésének
ellenőrzése. A hatósági ellenőrzés további célja a jogsértések kiszűrése, valamint a hatósági kontroll
preventív hatásával az önkéntes jogkövető magatartásra ösztönzés. 
Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja  az
egyenlő bánásmód követelményére, a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, az osztály-,
csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói  óraterhelésre, a tanulmányok
alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, az alkalmazási feltételekre, a kötelező
tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések
meglétére, a köznevelés ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására, a
tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések
megtartását. 
A  köznevelési  feladatokat  ellátó  hatóság  a  hatósági  ellenőrzés  során  feltárt  szabálytalanság
megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti:
a) felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja
az intézmény fenntartóját,
b) eljárást kezdeményez a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén a kifizető
szervnél a költségvetési támogatás felülvizsgálatára, folyósításának felfüggesztésére, szükség esetén
az érintett gyermekek, tanulók másik nevelési-oktatási intézménybe történő átvételére, felvételére,
c) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot,
d)  a  semmisség  megállapítása  vagy  a  megtámadható  döntés  érvénytelenségének  megállapítása
érdekében bírósági eljárást indít.
Jogszerű  működtetés  megállapítása  esetén  az  ellenőrzésről  készült  jegyzőkönyv  aláírásával  az
ellenőrzés lezárul.
A hatóság ellenőrzési tervet készít, majd a tervet minden év január 31 -ig rögzíti a köznevelés
információs rendszerében (a továbbiakban: KIR).

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet

Tanköteles         tanuló         számára     iskola,         kollégium         (a  továbbiakban:     intézmény)  
kijelölése:  

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Oktatási  Osztály,  Nógrád  megye területére
kiterjedő illetékességgel



Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A fegyelmi döntést hozó intézmény beadványa (tájékoztatás a kizárásról, a fegyelmi büntetést hozó
iskola határozata, egyéb kapcsolódó dokumentumok).

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Elektronikus úton; az elektronikus út igénybevétele az e-Papír szolgáltatás útján valósul meg.

Az általánostól eltérő ügyintézési határidő:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (5) bekezdése szerint 3 munkanap.

Ügymenet rövid leírása:
Tanköteles  tanulóval  szemben  alkalmazott  „kizárás”  fegyelmi  büntetés  esetén,  a  szülő  köteles  új
iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium segítséget nyújt a
szülőnek az új iskola, kollégium megtalálásában. 
Abban az  esetben,  ha az  iskola,  a  kollégium a fegyelmi  büntetés  megállapításáról  szóló  határozat
véglegessé  válásától  számított  nyolc  napon  belül  a  tanulót  fogadó  iskolától,  kollégiumtól  nem kap
értesítést  arról,  hogy  a  tanuló  más  iskolában,  kollégiumban  történő  elhelyezése  a  szülő
kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül köteles
megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami
közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát,  kollégiumot  jelöl  ki  a  tanuló  számára.  A  Kormány hivatal a
döntéshozatalkor mérlegeli azt, hogy a tanköteles tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés -
oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet (figyelembe véve egyfelől a lakóhely és a kijelölt
iskola közötti fizikai távolságot, másfelől azt, hogy a tanuló a tanult szakmában
eredményesen befejezhesse tanulmányait).

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az         egyházi,             magán         és             nemzetiségi         önkormányzati             fenntartású             köznevelési  
intézmények             m     űködésének         enged      élyezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Oktatási  Osztály,  Nógrád  megye területére
kiterjedő illetékességgel

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A működési engedélyezési eljárás a köznevelési intézmény fenntartója által benyújtott kérelemre indul.

Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell
- az intézmény alapító okiratát
- a nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozatot
- nevelési-oktatási intézmény esetében pedagógiai programját, egyéb köznevelési

intézmény esetében a középtávú és egyéves munkatervét, továbbá
- azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a

köznevelési intézmény feladatai ellátásához szükséges személyi, pénzügyi és tárgyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Egyházi fenntartók e-Papír szolgáltatás útján, vagy postai úton, illetve személyesen, a magán
intézmények fenntartói és a nemzetiségi önkormányzatok cégkapun keresztü l.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Amennyiben a fenntartó nem illetékmentes, 3.000 Ft.

Ügymenet rövid leírása:
A működési engedély iránti kérelem az intézmény nyilvántartásba vételét követő hat hónapon belül



nyújtható be. A Kormányhivatal az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély
kiadásával kapcsolatos eljárás keretében vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez rendelkezésre álló vagy felmenő rendszerben megteremthető személyi, tárgyi,
munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosítják -e a nevelő, oktató
munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését. Minden
feltétel rendelkezésre állása esetén a hatóság a működési engedélyt kiadja.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az     egyházi     és         magán     fenntartású         köznevelési     intézmények         nyilvántartásának  
vezetése:

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Oktatási  Osztály,  Nógrád  megye területére
kiterjedő illetékességgel

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint a fenntartó kérelméhez csatolni kell:

- a köznevelési intézmény alapító okiratát,
- a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okiratot
- az intézmény képviseletére jogosult személy nevének, és képviseletének jogosultságát

igazoló dokumentumot
- az intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okiratot

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Egyházi fenntartók e-Papír szolgáltatás útján, vagy postai úton, illetve személyesen, a magán
intézmények fenntartói és a nemzetiségi önkormányzatok cégkapun keresztül.

Ügymenet rövid leírása:
Az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele a fenntartó
írásban  benyújtott kérelmére indult hatósági eljárás keretében történik. Amennyiben a fenntartó
kérelméhez csatolja  a jogszabályban előírt dokumentumokat, a hatóság az intézményt
nyilvántartásba veszi. A fenntartónak a  nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat nyolc
napon belül be kell jelentenie a nyilvántartást vezető hatóságnak, aki a bejelentés alapján a
módosításokat a nyilvántartásba bejegyzi.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvén y
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

rendelet

Az         egyházi,             a         magán         és         a         nemzetiségi         önkormányzatok             köznevelési  
intézményei         fenntartóinak         törvényességi     ellen      őrzése  

Hatáskörrel rendelkező szerv/ szervezeti egység:
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Oktatási  Osztály,  Nógrád  megye területére
kiterjedő illetékességgel



Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A fenntartói intézkedések, döntések nyomán keletkezett iratok, intézményi dokumentumok.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Hivatalból indul az eljárás nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
23. § (3) bek., 34. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint.

Ügymenet rövid leírása:
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság legalább kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési
intézmény  és  a  nemzetiségi  önkormányzatok  által  fenntartott  köznevelési  intézmény  fenntartói
tevékenységének  törvényességi  ellenőrzését,  amelynek  eredményéről  értesíti  a  költségvetési
hozzájárulást folyósító szervet. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a törvényességi ellenőrzés
keretében  vizsgálja,  hogy  a  fenntartó  a  nevelési-oktatási  intézményt  az  alapító  okiratban  és  a
működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.  
Formája helyszíni ellenőrzés, vagy iratbekérés. Megvalósulhat jóváhagyott éves munkaterv
szerint, vagy szükség esetén rendkívüli törvényességi ellenőrzés elrendelése során.
A fenntartó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (4) bekezdése
szerinti tartalommal írásos értesítést kap a törvényességi ellenőrzés elrendeléséről.  A
kormányhivatal  törvényességi  ellenőrzés  keretében  különösen  azt  vizsgálja,  hogy  van-e  joga  a
fenntartónak  a  tevékenység  folytatásához,  összhangban  áll-e  az  alapító  okirat,  a  működés
megkezdéséhez  szükséges  engedély  és  a  pedagógiai  program,  a  nevelési-oktatási  intézmény
törvényes  és  szakszerű  működése  érdekében  milyen  intézkedéseket  tettek,  a  fenntartó  által  az
intézmény rendelkezésére bocsátott  vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok
végrehajtását,  a  161.  §  (2)  bekezdése  szerinti  kötelező  (minimális)  helyiség-  és  eszközjegyzékben,
valamint  a  161.  §  (3)  bekezdése  szerinti  kötelező  (minimális)  felszerelési  jegyzékben  foglaltak
meglétét,  a  fenntartó  által  elkészített  éves  költségvetés  biztosítja-e  az  Nkt.-ben  meghatározott
feladatok ellátását,  az Nkt.  23.  § (3) bekezdése szerinti  ütemtervben foglaltak teljesülnek-e,  egyházi
nevelési-oktatási  intézmény  fenntartója  esetében  az  SZMSZ  jóváhagyásával  kapcsolatos  eljárás
törvényes-e,  a  nevelési-oktatási  intézmény  vezetőjének  alkalmazása  törvényes-e,  vizsgálta-e  a
fenntartó  a  nevelési-oktatási  intézmény  pedagógiai  programjában  meghatározott  feladatok
végrehajtását, a szakmai munka eredményességét, a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e
az előírt egyeztetési kötelezettségét. 
Amennyiben  az  ellenőrzés  törvénysértést  tár  fel,  a  hatóság  a  fenntartót  végzésben  határidő
megadásával a törvényes működés helyreállítására szólítja fel. Ha határidőn belül a felszólításnak nem
tesz  eleget,  súlyos  törvénysértést  követ  el,  melynek  következménye  az  intézmény  működési
engedélyének visszavonása és az intézmény törlése a nyilvántartásból. Az ellenőrzés eredményének
rögzítése a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 Korm. rendelet 26. §
(2) bekezdés szerint a KIR felületen történik meg.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.

rendelet
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

31.) EMMI rendelet


