
 Köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele

Ügyleírás: A  köznevelési  intézmények  nyilvántartásba  vételét  a  nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. §-
a,  valamint  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 157. § szabályozza.

Az Nkt. 21. § (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény az Nkt. szerint
meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. 

A köznevelési intézmény jogi személy, amely – a tankerületi központ, valamint
az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott  intézmény kivételével – a
fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. 

A köznevelési intézmény bejelentése

A köznevelési  intézmény alapítását  nyilvántartásba  vétel céljából  be  kell
jelenteni.

A bejelentést  a  nem költségvetési  szerv,  nem tankerületi  központ  és  nem
állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében (egyházi
és a  magán köznevelési  intézmények)  a  köznevelési  intézmény székhelye
szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál kell teljesíteni. 

A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

A köznevelési intézmény nyilvántartásba vételéhez szükséges bejelentést 
- az alapító okirat,
- a 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 lehet teljesíteni.

Az EMMI rendelet 157. § (1) bekezdése szerint, ha a köznevelési intézmény
székhelye megváltozik, az Nkt. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint újra
nyilvántartásba  kell  venni,  feltéve,  hogy  a  megyeszékhely  szerinti  járási
hivatal  illetékessége  is  megváltozik.  Az  ismételt  nyilvántartásba  vétel  a
köznevelési intézmény létrejöttének időpontját nem érinti.

A nyilvántartásba vétellel összefüggő költségeket a kérelem benyújtója viseli.

A köznevelési  intézmény a nyilvántartásba való  bejegyzéssel,  a  bejegyzés
napján jön létre.

A köznevelési intézményről vezetett nyilvántartás tartalma:

A köznevelési intézményről vezetett nyilvántartás tartalmazza
- a köznevelési intézmény

- létesítő és módosító alapító okiratának keltét,
- nevét, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését

és valamennyi feladatellátási helyét,
- képviseletére jogosult személy nevét,
- önálló  költségvetéssel  rendelkező  intézmény  esetében

az adószámát,
- a nyilvántartásba vétel, létesítés napját,
- a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét,
- a  jogutódlással,  átalakulással,  fenntartóváltozással,  intézményi



átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói határozatok számát és
a döntést tartalmazó határozatokat,

- a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető
okiratot,  a  megszűnés  idejét  és  módját,  valamint  a  megszűnt
intézmény iratainak őrzési helyét.

A  nyilvántartás a  köznevelési  intézmény  létesítő  és  módosító  alapító
okiratának kelte, a neve, az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése
és valamennyi feladatellátási helye,  a képviseletére jogosult személy neve, a
nyilvántartásba  vétel,  létesítés  napja,  a  fenntartó  képviseletére  jogosult
személy neve, a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi
átszervezéssel  kapcsolatos  alapítói,  fenntartói  határozatok  száma  és  a
döntést  tartalmazó  határozatok,  a  megszűnésről  szóló  alapítói,  fenntartói
határozat,  a megszüntető  okirat,  a  megszűnés ideje  és módja,  valamint  a
megszűnt intézmény iratainak őrzési helye tekintetében közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül.

A nyilvántartásba vett köznevelési intézmény fenntartójának kötelezettségei:

A  nyilvántartásba  vételről  szóló  jogerős  határozat  alapján  az  önálló
költségvetéssel rendelkező köznevelési intézmény képviselője köteles nyolc
napon belül megkérni 

- az intézmény adószámát, 
- és pénzforgalmi számlát nyitni. 

Az  adószámot  és  a  pénzforgalmi  számlaszámot,  annak  kézhezvételétől
számított  nyolc  napon  belül  be  kell  jelenteni a  köznevelési  intézmény
székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.

A bejegyzett  adatokban  bekövetkezett  változásokat  –  az  Nkt.  21.  §  (2)
bekezdésben meghatározottak szerint – nyolc napon belül be kell jelenteni. A
nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat nyilvánosak,
azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus
úton is hozzáférhetők.

A  bejelentés  azon  adatok  tekintetében,  amelyeket  más  nyilvántartás
közhitelesen  tartalmaz,  úgy  is  teljesíthető,  hogy  az  adatváltozásról  a
közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a kérelem benyújtója kéri –
az  Nkt.  21.  §  (4)  bekezdés  szerinti  határidőben  értesíti  a  köznevelési
intézmény székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

A nyilvántartásból való törlés: 

A köznevelési intézményt törölni kell a nyilvántartásból, ha
- az intézmény fenntartója az intézmény megszüntetéséről határozott,
- a fenntartó jogutód nélkül megszűnik,
- az egyéni vállalkozó meghal, és nincs olyan jogosult, aki folytatja a

fenntartói tevékenységet,
- megszűnik a fenntartónak a köznevelés-szolgáltatás szervezési joga,

vagy e jogának gyakorlásával felhagy,
- a  fenntartó  bejelenti,  hogy  fenntartói  jogát  nem  kívánja  tovább

gyakorolni,  kivéve,  ha  a  fenntartói  jog  –  az  e  törvényben
meghatározottak szerint – új fenntartóra száll át,

- a  fenntartó  egy  nevelési,  tanítási  évnél  hosszabb  ideig  nem
működteti,

- a hatóság súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai  ellenőrzés
során megállapított  szakmai jogszabálysértés miatt  – a nem állami
költségvetési  szerv  vagy  nem  települési  önkormányzat  által



fenntartott  köznevelési  intézmény  esetén  a  működési  engedély
visszavonásával  egyidejűleg  –  a  nyilvántartásból  való  törlését
elrendeli.

Az EMMI  rendelet  158.  §  (7)  bekezdése  szerint a megyeszékhely  szerinti
járási hivatal a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántartásból, ha

- megtagadja a működési engedély kiadását, 
- a  törvényességi  ellenőrzés  keretében  talált  törvénysértés

megszüntetéséről  a  fenntartó  a  megadott  határidőn  belül  nem
intézkedett,  és  emiatt  a  megyeszékhely  szerinti  járási  hivatal  a
működési engedélyt jogerősen visszavonta.

Ha a másodfokú határozatot a bíróság előtt megtámadták, a nevelési-oktatási
intézmény a bíróság jogerős ítéletének meghozataláig a nyilvántartásból nem
törölhető.
A  nyilvántartásból  való  törléssel  egyidejűleg  a  köznevelési  intézmény
székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal kijelöli azt a
nevelési-oktatási intézményt, amely a megszűnt intézménnyel jogviszonyban
álló gyermekek, tanulók felvételét nem tagadhatja meg. 

Szükséges okiratok, 
dokumentumok:

- a köznevelési intézmény alapító okirata,
- a köznevelési  intézmény fenntartójának  a köznevelési  közszolgálati

tevékenység folytatására jogosító okirata,
- köznevelési  intézmény  képviseletére  jogosult  személy  nevének  és

képviseletének jogosultságát igazoló dokumentum,
- a  köznevelési  intézmény  állandó  székhelyének  meglétét  igazoló

okirat,
- 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:

21 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. 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének

és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól


