
A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat – beleértve a helyi
önkormányzatok társulását is – által alapított intézmények (egyházi és magán

köznevelési intézmények) működési engedélye

Ügyleírás: Az  egyházi  és  magán  köznevelési  intézmények  működésének
megkezdéséhez  szükséges  engedély  kiadásának  feltételeit  a  nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) , valamint
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
EMMI rendelet), a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban 15/2013. EMMI rendelet), a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
ellátó  intézményekről  és  a  pedagógiai-szakmai  szolgáltatásokban  való
közreműködés  feltételeiről  szóló  48/2012.  (XII.  12.)  EMMI  rendelet  (a
továbbiakban:  48/2012.  EMMI rendelet)  tartalmazza  az egyházi  és magán
köznevelési intézmények   működési engedélyezésének részletes szabályait.

Ha a köznevelési intézményt nem állami költségvetési szerv, vagy települési
önkormányzat  –  beleértve  a  helyi  önkormányzatok  társulását  is  –  alapítja,
működésének megkezdéséhez engedély szükséges. 

Az  engedély  kiadásáról  az  intézmény  székhelye,  illetve  az  intézmény
telephelye – amennyiben az intézmény székhelye más megye illetékességi
területén van – szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság dönt. 

A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Az engedély kiadásával összefüggő költségeket a kérelem benyújtója viseli.

A kérelem benyújtásának határideje:

Az  egyházi,  magán  és  nemzetiségi  önkormányzati  fenntartású  nevelési-
oktatási intézmények működéséhez szükséges engedély iránti kérelmet az
intézmény  nyilvántartásba  vételét,  vagy  annak  módosítását  követő  hat
hónapon  belül lehet  benyújtani  az  intézmény  székhelye  szerint  illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. A telephelyre vonatkozó működési
engedély kiadása iránti kérelmet a telephely szerint illetékes megyeszékhely
szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani. 

Új  iskola  indítása  esetén,  valamint  az  Nkt.  84.  §  (7)  bekezdése  szerinti
esetekben a tervezett indítás vagy a megszüntetés, az átszervezés évének
május  utolsó  munkanapjáig nyújthatja  be  a  fenntartó  a  megyeszékhely
szerinti  járási  hivatalhoz  az  intézmény  működésének  megkezdéséhez
szükséges engedély iránti kérelmet.

A fenntartói  jog  átadása  esetén  június  20-ig nyújthatja  be  a  fenntartó  a
megyeszékhely  szerinti  járási  hivatalhoz  az  intézmény  működésének
megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet.

Az  egyházi  fenntartású  vagy  magán  pedagógiai  intézet működésének
megkezdéséhez  szükséges  engedély  iránti  kérelmet  a  48/2012.  EMMI
rendelet 16.  §-a  szerint  az  intézmény  nyilvántartásba  vételét  követő
tizenkettő hónapon belül lehet benyújtani az intézmény székhelye szerint
illetékes  megyeszékhely  szerinti  járási  hivatalhoz. A telephelyre  vonatkozó
működési  engedély  kiadása  iránti  kérelmet  a  telephely  szerint  illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz lehet benyújtani.



Kérelem és mellékletei:

Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell
- a köznevelési intézmény alapító okiratát,
- nevelési-oktatási intézmény esetében pedagógiai programját, egyéb

köznevelési  intézmény  esetében  a  középtávú  és  egyéves
munkatervét, 

- azokat  az  okiratokat,  amelyekből  megállapítható,  hogy  a  működés
megkezdéséhez,  a  köznevelési  intézmény  feladatai  ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A  nevelési-oktatási  intézmények esetben  az  EMMI  rendelet  159.  §  (1)
bekezdése szerint a működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a működési engedély iránti kérelem tárgyát,
- a  nevelési-oktatási  intézményt  nyilvántartásba  vevő  szerv  nevét,

címét,  a  nyilvántartásba  vételről  szóló  határozat  számát,  keltét,
költségvetési szerv esetén a bejegyzés napját,

- az alapító nevét, székhelyét, értesítési címét,
- a fenntartó nevét, székhelyét, értesítési címét,
- a nevelési-oktatási intézmény hivatalos nevét, az intézmény típusát,

székhelyét,
- a  nevelési-oktatási  intézmény  székhelyére  és  minden  telephelyére

vonatkozóan külön-külön
 az ott ellátott feladatokat,
 az épület tulajdonosának megnevezését,
 amennyiben nem a fenntartó  az épület  tulajdonosa,

az épület feletti rendelkezési jog időtartamának kezdő
és befejező dátumát,

 a  köznevelési  feladat  megkezdésének  tervezett
dátumát,

 az  épületbe  felvehető  maximális  gyermek-,
tanulólétszámot,

 a tantermek számát,
 a tantermek alapterületét,
 a tervezett évfolyamok felsorolását,
 az óvodai csoportszobák számát,
 az óvodai csoportszobák alapterületét,
 a tervezett óvodai csoportok számát,
 az óvoda napi nyitvatartási idejét, a nyitás és a zárás

időpontját,
 szakképzés  esetén  a  szakképesítés  megnevezését,

azonosító  számát  és  szakgimnázium  esetén  az
ágazat  megnevezését  az  Országos  Képzési
Jegyzékben  meghatározottak  szerint,  a  gyakorlati
képzés megszervezésének módját (iskolai tanműhely,
tanulószerződés  alapján,  megállapodás  keretében,
munkarendenként),

 alapfeladatonként  és  munkarendenként  a
legmagasabb gyermek- és tanulói létszámot,

- a nevelési-oktatási intézmény feladatával, működésével kapcsolatos
egyéb tudnivalókat, sajátosságokat, bejelentéseket.

Pedagógiai  szakszolgálati  intézmények  esetében  a  15/2013.  EMMI
rendelet 10. melléklete szerint a kérelemnek tartalmaznia kell

- a működési engedély iránti kérelem tárgyát,
- a pedagógiai  szakszolgálati  intézményt  nyilvántartásba  vevő  szerv

nevét, címét, a nyilvántartásba vételről szóló határozat számát, keltét,
- az  alapító  nevét,  működési  formáját,  nyilvántartásba  vételének



formáját és azonosítóját, székhelyét, értesítési címét,
- a  fenntartó  nevét,  működési  formáját,  nyilvántartásba  vételének

formáját és azonosítóját, székhelyét, értesítési címét,
- a pedagógiai  szakszolgálati  hivatalos  nevét,  az  intézmény típusát,

székhelyét,
- a  pedagógiai  szakszolgálati  székhelyére  és  minden  telephelyére

vonatkozóan külön-külön
 az ott ellátott a pedagógiai szakszolgálati feladatokat,
 az épület tulajdonosának megnevezését,
 amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa, az épület

feletti  rendelkezési  jog  időtartamának  kezdő  és  befejező
dátumát,

 a pedagógiai szakszolgálati feladat megkezdésének tervezett
dátumát,

 a pedagógiai szakszolgálati feladatonként az ellátható
maximális gyermek-, tanulólétszámot,
a feladatok ellátását biztosító helyiségek számát, alapterületét,

- a  pedagógiai  szakszolgálati  intézmény  feladatával,  működésével
kapcsolatos egyéb tudnivalókat, sajátosságokat, bejelentéseket.

  
A  pedagógiai-szakmai  szolgáltatást  ellátó  intézmény esetében  a
48/2012. EMMI rendelet szerint 17. §-a szerint a kérelemnek tartalmaznia
kell
működési engedély iránti kérelem tárgya,

- a  pedagógiai  intézetet  nyilvántartásba  vevő  szerv  neve,  címe,  a
nyilvántartásba vételről szóló határozat száma, kelte,

- az alapító  következő  adatai:  név,  működési  forma,  nyilvántartásba
vétel formája és azonosítója, székhely, értesítési cím,

- a fenntartó következő adatai:  név, működési forma, nyilvántartásba
vétel formája és azonosítója, székhely, értesítési cím,

- a pedagógiai intézet adatai közül a hivatalos név, székhely,
- a  pedagógiai  intézet  székhelyére  és  minden  telephelyére

vonatkozóan külön-külön
 az ott ellátott feladatok,
  az épület tulajdonosa,
 az  épület  feletti  rendelkezési  jog

időtartamának  kezdő  és  befejező  dátuma
amennyiben  nem  a  fenntartó  az  épület
tulajdonosa,

 a  köznevelési  feladat  megkezdésének
tervezett dátuma,

- a  pedagógiai  intézet  feladatával,  működésével  kapcsolatos  egyéb
tudnivalók, sajátosságok, bejelentések.

A működési engedély kiadásának feltételei:

A működési engedély akkor adható ki, ha a köznevelési intézmény az Nkt.
22. § (1)–(2) bekezdésben meghatározottak szerint rendelkezik 
- a működéséhez szükséges feltételekkel, 
- a nyilvántartásba vétel óta kevesebb, mint hat hónap telt el.

A  nevelési-oktatási  intézmény  esetében működéséhez  szükséges
engedély akkor adható ki, ha 

- a nyilvántartásba vétel óta kevesebb, mint hat hónap telt el,
- a nevelési-oktatási  intézmény állandó saját  székhellyel  rendelkezik,

(az  egyházi  köznevelési  intézmény  és  a  magán  köznevelési
intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, telephellyel, ha



a  fenntartója  igazolja,  hogy  a  feladatai  ellátásához  szükséges
jogszabályban  meghatározott  helyiségek  feletti  rendelkezési  jog  a
nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre,
tanítási évre biztosított.)

- legalább  egy,  a  maximális  létszám  befogadására  alkalmas  óvodai
csoport,  kollégiumi  csoport,  továbbá  az  adott  iskolatípusnak
megfelelően  valamennyi  évfolyamra  egy-egy  iskolai  osztály
működtetésére alapították, és az ehhez szükséges – jogszabályban
meghatározott  – személyi  és tárgyi  feltételek rendelkezésre állnak,
újonnan  induló  nevelési-oktatási  forma  esetében  felmenő
rendszerben, fokozatosan megteremti.

A működési engedély megtagadásának feltételei:

Nevelési-oktatási  intézmény esetében  a  megyeszékhely  szerint  járási
hivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha 

- pedagógiai  programja  az  e  törvényben,  szakmai  programja  a
szakképzésről szóló törvényben meghatározottaknak nem felel meg,

- nem  rendelkezik  –  az  e  törvényben  foglaltaknak  megfelelő  –  a
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,

- újonnan  induló  nevelési-oktatási  forma  esetében  a  feltételek
megteremtésének  ütemtervében  foglaltak  nem  megalapozottak,  a
költségvetésből  nem  állapítható  meg,  hogy  a  feladata  ellátásához
szükséges költségeket milyen forrásból biztosítják,

- működése  nincs  összhangban  a  köznevelés-fejlesztési  tervben
foglaltakkal.

Pedagógiai  szakszolgálati  intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást
nyújtó  intézmény esetében  a  megyeszékhely  szerint  járási  hivatal  az
engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha

- nem  rendelkezik  –  az  e  törvényben  és  a  külön  jogszabályban
foglaltaknak  megfelelő  –  a  működéséhez  szükséges  személyi  és
tárgyi feltételekkel,

- munkaterve nem felel meg a külön jogszabályban foglaltaknak, 
- pedagógiai-szakmai  szolgáltatást  nyújtó  intézmény  esetében  nincs

összhangban  az  oktatásért  felelős  miniszter  által  kijelölt
háttérintézménynek  a  miniszter  által  jóváhagyott  szakmai
irányelvében foglaltakkal.

Szakértő igénybevételének feltételei:

Az Nkt. 23. § (6) bekezdése szerint  a megyeszékhely szerinti járási hivatal a
nevelési-oktatási  intézmény  pedagógiai  programja,  a  pedagógiai
szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény
esetében a munkaterv  tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni. 

A  szakértői  véleményt  nevelési-oktatási  intézmény  és  pedagógiai
szakszolgálati intézmény esetében köznevelési szakértő, pedagógiai-szakmai
szolgáltató  intézmény esetében az  oktatásért  felelős  miniszter  által  kijelölt
háttérintézmény adja ki.

A szakértői  díja  eljárási  költségnek minősül,  amelyet  a kérelem benyújtója
visel.

Szükséges okiratok, 
dokumentumok:

-  Nevelési  oktatási  intézmények  esetében  az  EMMI  rendelet  159.  §  (2)
bekezdése szerinti mellékletek
- Pedagógiai szakszolgálati  intézmény esetében a  15/2013. EMMI rendelet
10. számú melléklete szerinti mellékletek
-  Pedagógiai-szakmai  szolgáltatást  nyújtó  intézmény  esetében  48/2012.
EMMI rendelet szerinti mellékletek



- illetékmenetesség esetén illetékmentességi nyilatkozat

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:

45 nap

Illeték: 3.000 Ft
Amennyiben az eljárás illetékét az ügyfél az eljárás megindítását megelőzően
készpénz-átutalási megbízással fizeti meg, az eljárási illetéket eljárásonként
egy  készpénz-átutalási  megbízáson  kell  megfizetni,  a  készpénz-átutalási
megbízáson pedig a befizető neve helyén az ügyfél nevét kell feltüntetni. A
feladóvevényt  a  kérelemhez  kell  csatolni.  Készpénz-átutalási  megbízást  a
járási hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a szakirodáiban lehet beszerezni.
Az eljárás illetékét - feltéve, hogy annak feltételei fennállnak - az ügyfél az
eljárás megindításával  egy időben bankkártyával  is  megfizetheti  a  Magyar
Államkincstár  10032000-01012107 számlaszámú,  eljárási  illetékbevételi
számla javára. Ebben az esetben a befizetést igazoló bizonylat egy példányát
a kérelemhez kell csatolni.

Az alkalmazott 
jogszabályok:

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
2. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
3. 2004.  évi  CXL.  törvény a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és

szolgáltatás általános szabályairól,
4. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,
5. 15/2013.  (II.  26.)  EMMI  rendelet  a  pedagógiai  szakszolgálati

intézmények működéséről,
6. 48/2012.  (XII.  12.)  EMMI  rendelet  a  pedagógiai-szakmai

szolgáltatásokról,  a  pedagógiai-szakmai  szolgáltatásokat  ellátó
intézményekről  és  a  pedagógiai-szakmai  szolgáltatásokban  való
közreműködés feltételeiről.


