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1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal  

2. Illetékességi terület: Nógrád megye 

3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 800-1630 
  Péntek: 800-1400 

4. Ügyintéző és elérhetőség: 

Szolnoki Andrea 
Tel.: 32/620-724 
E-mail: SzolnokiA kukac nograd.emrkh.hu 

5. Vonatkozó jogszabályok: 

− A közoktatásról szóló 1993. LXIX. törvény (Közoktv.); 
− Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.); 
− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

tv. (Ket.). 

6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 

7. Eljárási illeték: Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés beiskolázást érintő 
ügyekben illetékmentes, a működési engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokban illetékköteles. 
Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 
forintja után 400 forint, de legalább 5.000, legfeljebb 500.000 forint. 

 
Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 
forint, az első fokú végzés ellen benyújtott fellebbezés illetéke 3.000 forint. 
 
Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel kell leróni a fellebbezésen. 
Elmulasztása esetén a hatóság – határidő tűzésével – felhívja a fellebbezőt illeték tartozásának 
lerovására. Amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettségének az erre irányuló felhívás ellenére 
a megállapított határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül, a 
hatóságnak az eljárást meg kell szüntetnie, azaz a jogorvoslati eljárást nem folytatja le. 

8. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: A fellebbezést az első fokú döntést hozó 
hatósághoz kell benyújtani. 

9. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A tankötelezettség teljesítése 
 
A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárások lefolytatásának alapja az a jogszabályi 
rendelkezés, amely szerint a tankötelezettség teljesítésének módjáról a jegyző dönt (Közoktv. 
7. §)  A hivatkozott törvényi szabályozás szerint a tankötelezettség – a szülő választása alapján 
– iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.  
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A jegyzőt az iskola igazgatója, a gyermekjóléti szolgálat vagy pedig a gyámhatóság köteles 
értesíteni akkor, ha megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének 
magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet 
számítani, ez esetben a tankötelezettség teljesítésének módjáról a jegyző dönt.  
 
 

Fellebbezés 

A fellebbezést a sérelmezett döntést (határozatot, végzést) hozó jegyzőhöz kell benyújtani. 
Fellebbezni bármely okból lehet. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet 
hivatkozni. A fellebbezés jog- vagy érdeksérelem miatt egyaránt benyújtható. 
 
A fellebbezést írásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél azonban azt szóban is 
előterjesztheti. A szóban előterjesztett fellebbezésről a jegyzőnek jegyzőkönyvet kell 
készíteni. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell az ügyfél, illetve képviselője nevét, lakcímét (székhelyét, 
telephelyét), továbbá meg lehet adni a hivatalos célokra használható elektronikus levélcímet 
vagy távközlési úton való elérhetőséget. 
 
Ha az ügyfél a fellebbezést az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, a jegyző az eljárás 
megindításakor – postai úton előterjesztett beadvány esetén postai úton – az ügyfelet felhívja 
az illeték megfizetésére. Ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a 
felhívás postaköltségét – e címen 200 forintot – a válasz-levelezőlapon illetékbélyegben kell 
megfizetni. 
 
Amennyiben az ügyfél a felhívás ellenére sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, a 
hivatal végzéssel az eljárást megszünteti, mely végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. 
 
A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap. 
A határidőbe nem számít bele a sérelmezett döntés közlésének, kézbesítésének napja. Ha a 
határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró hatóságnál a munka szünetel, a határidő a 
legközelebbi munkanapon jár le. A postán küldött fellebbezés előterjesztési ideje a postára 
adás napja. A fellebbezési határidőt kétség esetén megtartottnak tekinti az eljáró hatóság. 
 
A határidő önhibán kívüli (pl. betegség, külföldön való tartózkodás) elmulasztása esetén 
igazolási kérelem nyújtható be, melyet – első fokon – a jegyző bírál el. 
 
Az igazolási kérelem az elmulasztott fellebbezési határidőtől, illetve a mulasztás tudomásra 
jutásától számított 8 napon belül nyújtható be. Hat hónapon túl azonban igazolási kérelmet 
nem lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelemmel együtt pótolni kell az elmulasztott 
cselekményt is, azaz a fellebbezést is be kell nyújtani. 
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A fellebbezést – az ügy összes iratával – a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon 
belül a jegyző köteles felterjeszteni a Hivatalhoz. Kivéve, ha a jegyző a megtámadott 
határozatát visszavonja, illetőleg a fellebbezésnek megfelelőn módosítja, kijavítja, vagy 
kiegészíti. 
 
Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a Hivatal az eljáró személy (szervezet) képviseleti 
jogosultságát megvizsgálja. 
 
A Hivatal eljárása (az ügyintézési határidő) valamennyi iratnak a Hivatalhoz történő 
beérkezését követő napon kezdődik. 
 
A fellebbezést az iratoknak a Hivatalhoz történő beérkezését követő naptól számított 30 napon 
belül kell elbírálni, és a döntést közölni. Kiskorú ügyfél esetében – amennyiben érdekeinek 
veszélyeztetettsége indokolja – az ügyet soron kívül kell elintézni. 
 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

− a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 
kijelölésének időtartama,  

− a jogsegélyeljárás időtartama, 
− adatnak nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,  
− a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 
− szakhatóság eljárásának időtartama,  
− az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
− a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésére irányuló eljárás időtartama, 
− a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 
− a fellebbezési kérelem, a döntés és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő, 
− a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
− a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a 
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

 
Amennyiben a hivatal az ügyintézési határidőt az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb 
résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, úgy köteles az ügyfél által az eljárás 
lefolytatásáért fizetett illetéknek megfelelő összeget az ügyfél részére visszafizetni. Ha az 
ügyintézés meghaladja az ügyintézési határidő kétszeresét, akkor a megfizetett illeték 
kétszeresét kell az ügyfélnek visszafizetni. A hivatal fentiekben meghatározott fizetési 
kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték megfizetése alól részben vagy egészben 
mentesült, ilyen esetben a hivatal az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész arányában a 
központi költségvetésnek fizeti meg. A hivatkozott összeget a hivatal saját költségvetése 
terhére a fizetési kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától számított 8 napon 
belül fizeti vissza a fellebbezést benyújtó ügyfél számára, illetve fizeti meg a központi 
költségvetésnek. 



Ügymenet modell 

OKTATÁSI IGAZGATÁS 

 
 
A határidőn túl benyújtott fellebbezést – elfogadott igazolási kérelem hiányában – továbbá a 
fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezési határidőben a fellebbezést a 
hivatalnál nyújtják be. 
A határozat egésze ellen irányuló fellebbezés alapján a hivatal a sérelmezett döntést, valamint 
az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 
 
A hivatal az eljárást végzéssel felfüggeszti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes 
elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy az adott üggyel 
szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, továbbá ha 
a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni. 
 
Az eljárást felfüggesztő végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 
Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének 
megszűnésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés időtartama 
alatt megtett valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a 
felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak. A hivatal az eljárás felfüggesztése esetén is 
dönthet úgy, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményeket és az azok teljesítésére 
megállapított határidőket az eljárás felfüggesztése nem érinti. 
 
A fellebbezés elbírálásáról hozott döntéssel a Hivatal a fellebbezett határozatot, végzést 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti, illetőleg a megsemmisítés mellett új 
eljárás lefolytatását rendelheti el. 
 
A fellebbezési eljárás során hozott határozatot, végzést a fellebbezővel, és mindazokkal 
közölni kell, akikkel az első fokú döntést közölték. 
 
A fellebbezési eljárásban megfizetett eljárási illetéket az ügyfélnek teljes mértékben vissza 
kell téríteni, ha a határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben, vagy egészben 
jogszabálysértő volt. A visszatérítésre hivatalból, a fellebbezési eljárás során meghozott 
döntésben intézkedik a Hivatal. 

Bírósági felülvizsgálat 

Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb 
résztvevője a Hivatal jogerős határozatát, illetve azon másodfokú jogerős végzését, amelyek 
esetében törvény alapján önálló fellebbezésnek van helye, a Balassagyarmati Törvényszék 
előtt keresettel, illetve kérelemmel megtámadhatja. 
 
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem (keresetlevél) jogszabálysértésre hivatkozással a 
döntés közlésétől számított 30 napon belül, az első fokon eljárt jegyzőhöz nyújtható be. 
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Ha a keresetindításra jogosult a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt 
elmulasztotta, igazolással élhet. 
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, de az ügyfél a 
keresetlevélben kérheti a döntés végrehajtásának a felfüggesztését. A végrehajtás a 
kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem 
foganatosítható. 
 
A bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – 
jogszabálysértés megállapítása esetén a Hivatal döntését hatályon kívül helyezi, és szükség 
esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. A megismételt eljárásban a Hivatal a bíróság 
határozatában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. 
Amennyiben a bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál ugyanabban az ügyben 
azonos tényállás mellett – a bíróság által elrendelt új eljárás kivételével – nincs helye új 
eljárásnak. 
 


