
 Az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskola, kollégium kijelölése 

Ügyleírás: Az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskola, kollégium kijelölésének
szabályait  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a
továbbiakban: Nkt.) 58. § § (5) bekezdése szabályozza.

Amennyiben a köznevelési intézmény a kizárás az iskolából, illetve a kizárás
a kollégiumból fegyelmi büntetésről döntött, 

1. A szülő feladata 
- köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak.

2. Az iskola, a kollégium feladata
- Segítséget  nyújt  a  szülőnek  az  új  iskola,

kollégium megtalálásában.
- Ha az iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés

megállapításáról  szóló  határozat  jogerőre
emelkedésétől 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.

A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

A  kizárás  az  iskolából,  illetve  a  kizárás  a  kollégiumból  fegyelmi  büntetés
tanköteles  tanuló  esetében  nem hajtható  végre az  új  tanulói  jogviszony,
kollégiumi tagsági viszony létesítéséig.

Fegyelmi eljárás tíz év alatti tanulóval szemben nem indítható!

3. A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladata
- Három munkanapon belül másik, az állami

közfeladat-ellátásban  résztvevő  iskolát,
kollégiumot jelöl ki a tanuló számára.

- Az iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy
a  tanuló  számára  a  kijelölt  intézményben a
nevelés-oktatás  igénybevétele  ne  jelentsen
aránytalan terhet. 

- Szakképzési  centrum  tanulója  esetében  a
szakképzési centrum másik tagintézménye is
kijelölhető. 

Szükséges okiratok, 
dokumentumok:

- a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló jogerős határozat,
- intézményvezetői  nyilatkozat  arról,  hogy  milyen  segítséget  adott  a

szülő számára az új iskola, kollégium megtalálásában,
- intézményvezetői  nyilatkozat  arról,  hogy  a  tanuló  sajátos  nevelési

igényű-e, sajátos nevelési igény típusának megnevezésével,
- intézményvezetői  nyilatkozat  arról,  hogy  a  tanuló  milyen  tanterv

szerint tanult,
- szülői  nyilatkozat  arról,  hogy  nem  talált  új  intézményt  gyermeke

számára.

Az ügyet intéző osztály: A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Debrecen  Járási  Hivatala
Hatósági  Főosztályának  köznevelési  feladatkörben  eljáró  hatósági
osztálya  a  Hajdú-Bihar  megyei  székhelyű  köznevelési  intézmények
esetében.



Ügyintézés határideje: 

Az eljárás díja/ illetéke:

3 munkanap

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Az alkalmazott 
jogszabályok:

1. 2004.  évi  CXL.  törvény a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és
szolgáltatás általános szabályairól,

2. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
3. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.


