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Megyei illetékességgel ellátandó feladatok ügyleírása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

 

I. Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 Kérelem 

 A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló 

hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos és érvényes 

szakhatósági állásfoglalás, vagy szakvélemény másolata, vagy a magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 3. sz. melléklete 

szerinti hatályos és érvényes igazolás másolata; vagy a közlekedőképességről 

kiadott hatályos és érvényes szakvélemény másolata. 

 A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését 

elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok, ha a b) 

pontban felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre. 

 A vakok személyi járadékát megállapító hatósági határozat, vagy a vakok 

személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lap másolata. 

 Az önálló gépkocsi használó, vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői 

engedélyének másolata. 

 A vezetés feltételeként külön jogszabály által előírt automata sebességváltóval, 

vagy más segédberendezéssel történő felszereléshez, átalakításhoz benyújtott 

kérelem esetében a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény 

hiteles másolata. 

 Ha a szállítást vér szerinti, örökbefogadó-, nevelőszülő vagy házastárs 

kivételével egyenesági rokon, illetve testvér végzi, akkor a legalább egy éve 

fennálló együttélést igazoló dokumentum másolata. 

 Ha a szállítást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti 

önkéntes végzi szerződés alapján, akkor a szerződés másolata. 

 Ha a kérelmező kereső tevékenységet végez, az azt igazoló dokumentum. 

 Ha a kérelmező tanulói, képzési jogviszonyban áll, az azt igazoló irat. 

 Ha kérelmező esetében fennáll a hadi eredetű fogyatkozás, akkor az azt igazoló 

szakvélemény. 
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 Ha kérelmező szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki 

Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, vagy EU Kék Kártyával rendelkező 

személy, vagy összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli 

állampolgár, akkor a jogosultság igazolása mellett a tartózkodási engedély, a 

tartózkodás jogcímét igazoló egyéb irat, vagy ha rokoni kapcsolat alapján 

hozzátartozóként válik jogosulttá, a rokoni kapcsolatot igazoló dokumentum 

hiteles másolata. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja/határideje: 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál, a kormányablakokban, valamint a települési ügysegédnél, minden év 

március 31-ig és szeptember 30-ig. 

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

A támogatás fajtái: 

1. Személygépkocsi szerzési támogatás 

 a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új 

járműnek minősülő személygépkocsi; vagy 

 újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, 

- amely súlyos mozgáskorlátozott személy esetében a speciális igényeinek 

megfelelő műszaki feltételekkel kell, hogy rendelkezzen, - vagy 

 kizárólag súlyos mozgáskorlátozott személy esetén - segédmotoros kerékpárnak 

minősülő, három- vagy négykerekű jármű, (kivéve a quad) vagy* 

 kizárólag súlyos mozgáskorlátozott személy esetén - járműnek nem minősülő, 

sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi 

meghajtású kerekesszék* 

 szerzéséhez felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. 

(*Kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy által igényelhető, az egyéb 

fogyatékossággal élő személy részére nem megállapítható támogatás.) 

2. Személygépkocsi átalakítási támogatás* 

 a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a szállítását végző személy 

tulajdonában álló személygépkocsinak a vezetés feltételeként külön jogszabály 

alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő 

felszereléséhez, átalakításához; vagy 

 a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé 

tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való 

ellátásához nyújtott hozzájárulás. 
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(*Kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személy által igényelhető, az egyéb 

fogyatékossággal élő személy részére nem megállapítható támogatás.) 

Az ügymenet leírása: 

A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke új gépjármű vásárlása esetén 

1.000.000 forint, a fentiekben felsorolt minden további esetben a vételár 60%-a, de 

legfeljebb 600.000 forint. 

      Az új és legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépkocsi vásárlása esetén a 

jogosultnak kölcsönszerződést kell kötnie a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, 

finanszírozási tevékenységgel foglalkozó finanszírozó szervezettel. A 

kölcsönszerződést a támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre 

emelkedését követő három hónapon belül kell megkötni. A kölcsönszerződés három 

év futamidőre szól, a vételárból a szerzési támogatás összegének levonásával 

fennmaradó összegre. 

      A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, (kivéve a 

quad), illetve a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél 

gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a 

járási hivatal a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 

utalványt állít ki a jogosult részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A jármű, 

illetve a kerekesszék kizárólag az utalvány kiállítását követően vásárolható meg. 

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati 

segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, 

illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és 

karbantartását végző szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedő) használható 

fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba beszámítja. Vételárnak a 

társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül. 

Az átalakítási támogatáshoz is utalványt állít ki a járási hivatal a jogosultságot 

megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. Az utalvány 

érvényességi ideje hat hónap. A támogatás mértéke az átalakítás költsége, de 

legfeljebb 90.000 forint. 

Az utalvány szintén a kereskedőnél használható fel. A kereskedő az utalvány értékét 

a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja. 

A súlyos mozgáskorlátozottság és/vagy egyéb fogyatékosság ténye a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI:29.) 

Korm.rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 2. § a) és h) pontjaiban 

meghatározott igazolások alapján vélelmezhető. 

A Kormányrendelet alapján súlyos mozgáskorlátozott az, aki 
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 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy az f) pontja alapján halmozottan 

fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül az egyik 

mozgásszervi fogyatékosság; vagy 

 a 18. életévét nem töltötte be és az Mr. 1. számú mellékletének L) pontjában 

meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában 

meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és ezen 

betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz; vagy 

 közlekedőképesség szakkérdésének vizsgálata alapján közlekedőképességében 

súlyosan akadályozottnak minősül, - mert egészségkárosodása eléri vagy 

meghaladja a 40%-ot és közlekedési képessége legalább súlyosan nehezített, - 

amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. 

A Kormányrendelet alapján egyéb fogyatékossággal élő személy az, aki 

 fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja 

alapján jogosult, (azaz látási-, hallási- vagy értelmi fogyatékosnak minősül; vagy 

állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az 

autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető) vagy 

vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) 

pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik 

fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, 

 a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. 

számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. 

számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett 

betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az 

egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, 

illetve fogyatékosság. 

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott az a személyt, aki a komplex 

minősítés során 

 mozgásszervi részkárosodása, 

 idegrendszeri károsodása okozta felső végtagi részkárosodása, 

 idegrendszeri károsodásból eredő járászavara, 

 alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, 

vagy 

 az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok 

alapján a fentiek szerinti két részkárosodása együttesen 

eléri vagy meghaladja a 40 %-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 

vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota 
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várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. A szakértői szerv 60 napon belül 

adja ki szakvéleményét, melynek felülvizsgálatára nincs lehetőség. 

A szerzési, illetve átalakítási támogatás megállapításához a Kormányrendelet 

előnyben részesítési szempontokat adott meg. Ez alapján előnyben kell részesíteni 

azokat a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő 

személyeket, akik 

 keresőtevékenységet folytatnak, 

 tanulói, képzési jogviszonyban állnak, 

 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevelnek, vagy 

 honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltak súlyos 

mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyekké. 

Bármelyik fenti előnyben részesítési szempont fennállását az ügyfélnek kell igazolnia 

a szükséges bizonyítékok benyújtásával 

Alapvető eljárási szabályok: 

A tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről június 15-éig, míg a szeptember 30-

áig benyújtott kérelmek esetén december 15-éig dönt a lakóhely szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal az általa létrehozott bizottság véleményének 

kikérésével. 

A járási hivatala a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő döntése 

során legfeljebb a keretszám 50%-ának megfelelő támogatás felhasználásáról 

határozhat. A támogatást nem eredményező azon kérelmekről, amelyek esetében az 

elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a járási hivatal tárgyéven belül - a 

szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejűleg - ismételt benyújtás nélkül 

határoz. 

A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a járási hivatal 

sorrendet állít fel arra az esetre, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejárt, 

vagy a jogosult a támogatásról lemond. Ebben az esetben a felállított sorrendnek 

megfelelően új jogosultakat jelöl ki. 

Egy jogosult - kizárólag súlyos mozgáskorlátozottság esetén - egyidejűleg 

benyújthatja a szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmét is, melyekben 

azonban csak akkor részesíthető, ha a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül 

õ maga, vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelemben szereplő 

közlekedési kedvezményben. 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

– 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,  

– 2016. CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
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– 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményeiről, 

– 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 

– 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

– 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 
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II. Egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati fenntartók által 

alapított köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele 

Az eljárás menete 

A köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes járási hivatal látja el az egyházi, 

magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati alapító/fenntartó által alapított és 

fenntartott köznevelési intézmények nyilvántartásba vételét. A nevelési-oktatási 

intézmény alapítását a fenntartónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie 

az intézmény székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, 

mely dönt a nyilvántartásba vételről. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való 

bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.  

A nyilvántartásba vétel feltétele a működési engedély megszerzésének, de a 

nyilvántartásba vételre és a működési engedély megszerzésére irányuló kérelem a 

fenntartó részéről egy eljárásban is kezdeményezhető. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 

közhitelesek. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okiratok 

nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, azokról feljegyzést készíthet, valamint 

elektronikus úton is hozzáférhetők.  

Nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása: 

A kérelem célszerű tartalma: 

 kérelmező (alapító/fenntartó) neve, székhelye, 

 a fenntartó képviseletére jogosult személy neve képviseletének jogosultságát 

igazoló dokumentum, 

 a kérelmező elérhetősége (levélcíme, e-mail címe, telefonszáma), 

 a köznevelési intézmény nyilvántartásba vétel iránti kifejezett kérelme, 

 az alapított köznevelési intézmény neve és annak székhelye. 

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet írásban (postai úton vagy személyesen), illetve 

az elektronikus ügyintézésre kötelezett kérelmezők az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 

meghatározott elektronikus módon a jogszabályban meghatározott adattartalommal 

és mellékletekkel együtt kell benyújtani. A nyilvántartásba vétellel összefüggő eljárási 

költségeket a kérelem benyújtója viseli.  

A kérelemhez mellékelni kell: 
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A fenntartónak a köznevelési intézmény nyilvántartásba vételéhez az alábbi 

dokumentumokat kell benyújtania: 

 az intézmény alapító okiratát, 

 a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat vagy annak 

másolatát,  

 a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és 

képviseletének jogosultságát igazoló dokumentumot,  

 az állandó székhely meglétét igazoló okiratot (tulajdoni lap, bérleti szerződés, 

megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat stb.) 

Az egyházi és magán valamint a nemzetiségi önkormányzati alapító/fenntartó által 

alapított és fenntartott köznevelési intézmény akkor rendelkezik állandó saját 

székhellyel, ha a fenntartó igazolja, hogy a feladatai ellátáshoz szükséges 

jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási 

intézmény működéséhez legalább öt évre, tanítási évre biztosított.  

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az eljárás illetéke: 

A köznevelési intézmény nyilvántartásba vételével összefüggő eljárás illetékköteles, 

mértéke 3000,- Ft, a fellebbezési eljárás illetéke 5000, - Ft, melyet átutalással, vagy 

készpénzátutalási megbízással postai úton kell megfizetni. 

Az egyesületet, a köztestületet, az egyházi jogi személyt, az alapítványt, a 

közalapítványt és a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági 

társaságot illetékmentesség illeti meg. Az illetékmentesség csak abban az esetben 

illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben 

folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági 

adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a 

központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

A kérelmező kötelezettségei a nyilvántartásba vételt követően: 

Az intézmény jogerős nyilvántartásba vételét követően a köznevelési intézmény 

képviselője köteles nyolc napon belül megkérni az intézmény adószámát, és 

pénzforgalmi számlát nyitni, amelyeket - azok kézhezvételétől számított - nyolc 

napon belül be kell jelentenie a székhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti 

járási hivatalnak. 

Fenntartói feladat a nyilvántartásba vett adatok változása esetén: 
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A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat nyolc napon belül be kell 

jelentenie a fenntartónak a bejegyzett adatok módosítása iránti kérelemmel együtt a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. Ha a köznevelési intézmény székhelye 

megváltozik, 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. 

Jogorvoslat 

Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 

egyéb résztvevője az elsőfokú határozat, valamint azon végzés ellen – mely ellen 

törvény szerint önálló fellebbezésnek van helye – fellebbezhet A fellebbezést a 

döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. 

A fellebbezés elbírálására a megyei kormányhivatal jogosult.  

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről, 

– 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 
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III. Köznevelési intézmények működésének engedélyezése 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal engedélyezi a nem állami költségvetési szerv, 

vagy települési önkormányzat által alapított köznevelési intézmények működését. 

Az eljárás menete 

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzatok által alapított, fenntartott 

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, amely az engedély kiadásáról dönt. 

A telephelyre vonatkozó működési engedély kiadása iránti kérelmet a telephely 

szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani. A telephely 

szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal a kérelem benyújtásáról 8 

napon belül értesíti az intézmény székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti 

járási hivatalt. A véglegessé vált határozatot meg kell küldeni a székhely szerint 

illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnak, amely a működési engedélyt a 

telephelyre vonatkozó működési engedélyre tekintettel egységes döntésbe foglalja. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal a működési engedély kiadásával kapcsolatos 

eljárása 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. 

A működési engedélyezési eljárás folyamán a megyeszékhely szerinti járási hivatal a 

nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja, valamint a pedagógiai 

szakszolgálati és pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény munkaterve 

jogszabályoknak való megfelelése tárgyában köznevelési szakértő véleményét 

köteles beszerezni. Az engedély kiadásával összefüggő eljárási költségeket a 

kérelem benyújtója viseli. (Fenntartóváltás esetén az átadó fenntartó.) 

Ha a szakképző iskola fenntartója saját gyakorlati oktatási hely hiányában úgy 

nyilatkozik, hogy a gyakorlati képzés folytatója részben vagy egészben nem a 

szakképző iskola, a megyeszékhely szerinti járási hivatal a működési engedélyezési 

eljárás keretében vizsgálja a szakképzési törvényben kijelölt, a gyakorlati képzés 
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folytatására jogosult szervezetek nyilvántartását vezető szerv (Kamara) bevonásával, 

hogy a nyilatkozatban megjelöltek szerint a gyakorlati képzés feltételei biztosítottak-

e. 

 

Működési engedély iránti kérelem benyújtása: 

Az eljárás az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzatok fenntartói kérelemére 

indul. Új nevelési-oktatási intézmény indítása esetén, valamint nevelési-oktatási 

intézmény 

 fenntartói jogának átadása; 

 átalakítása (egyesítés, szétválás); 

 megszüntetése, 

 átszervezése 

esetén a tervezett indítás vagy az átszervezés, fenntartóváltás évének május utolsó 

munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június 20-ig nyújthatja be nyújthatja be 

a fenntartó a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz az intézmény működésének 

megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet. A kérelem benyújtására 

meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. 

A kérelmet írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az elektronikus 

ügyintézésre kötelezett kérelmezők az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 

meghatározott elektronikus módon a jogszabályban meghatározott adattartalommal 

és mellékletekkel együtt kell benyújtani. A működési engedély kiadásával összefüggő 

eljárási költségeket a kérelem benyújtója viseli. 

A működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

 a működési engedély iránti kérelem tárgyát, 

 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 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, 
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- 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 

szakközépiskola 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, 

- pedagógiai szakszolgálati feladatonként az ellátható maximális gyermek-, 

tanulólétszámot, továbbá a feladatok ellátását biztosító helyiségek számát, 

alapterületét, 

- nevelési-oktatási intézmény esetében a gyermekétkeztetés ellátásának 

módját. 

 a nevelési-oktatási intézmény feladatával, működésével kapcsolatos egyéb 

tudnivalókat, sajátosságokat, bejelentéseket. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

Eredetiben vagy másolatban - másolat esetén az eljárás során a megyeszékhely 

szerinti járási hivatal kérheti az eredeti dokumentum bemutatását. 

 a pedagógiai programot, 

  pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter 

szándéknyilatkozatát a pedagógiai szakszolgálati tevékenységre irányuló 

köznevelési szerződés megkötéséről, 

 fenntartói igazolást arról, hogy a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban 

meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény 

működéséhez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (tulajdoni lap, 

megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat), 
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 annak igazolását, hogy a helyiségek a nevelési-oktatási intézmény feladatainak 

ellátására alkalmasak, 

 szakképzésben részt vevő iskola esetén annak ismertetését, hogy a gyakorlati 

oktatást milyen módon szervezik meg, saját gyakorlati oktatási hely hiányában a 

gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött megállapodást vagy nyilatkozatot 

arról, hogy a gyakorlati képzést tanulószerződés alapján végzik, 

 a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön a tárgyi 

feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket a kötelező (minimális) eszköz- és 

felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint elkészítve, külön feltüntetve a 

testnevelési és a gyakorlati foglalkozások megtartását szolgáló helyiségeket -, 

valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a működés megkezdéséhez, a 

nevelő, oktató munkához szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi 

feltételek rendelkezésre állnak vagy fokozatosan megteremthetők, felmenő 

rendszerben történő oktatásszervezés esetén az eszközök és felszerelések 

beszerzésének ütemtervét, szakképzésben részt vevő iskola esetén a gyakorlati 

képzésre vonatkozó felszerelési jegyzéket, 

 a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön az óvodai 

nevelésben, az iskolai nevelésben-oktatásban foglalkoztatott pedagógusok, 

óraadók listáját, feltüntetve a pedagógusok nevét, végzettségét és 

szakképzettségét, iskola esetén tantárgyi bontásban, valamint a pedagógus-

végzettséget tanúsító oklevél kiállítóját és az oklevél számát, a 

tantárgyfelosztást, továbbá a működéshez szükséges többi alkalmazott nevét, 

végzettségét és szakképzettségét, foglalkoztatásuk módját és időtartamát, 

valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a működés megkezdéséhez, a 

nevelő, oktató munkához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi 

feltételek biztosítottak, 

 a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához 

- a nevelési-oktatási intézmény egészére vonatkozóan a székhelyre és 

valamennyi telephelyre vonatkozóan együttesen részletes kimutatást arról, 

hogy az intézmény tevékenységét milyen forrásokból finanszírozzák, a 

források között feltüntetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló készpénzt, 

a befektetett eszközök és forgóeszközök értékét, a tervezett bevételi 

forrásokat, a költségvetési hozzájárulást, és az egyéb támogatást, az előírt 

tandíjat, az alapítványi támogatást, a bankhitelt, minden egyéb bevételt, 

bármilyen, a működéshez felhasználható tárgyi vagy pénzbeli juttatást, a 

tevékenységben való ingyenes közreműködést, 

- a fenntartó által jóváhagyott egy évre szóló költségvetést, amely tartalmazza 

a működéshez szükséges befektetett eszközök és forgóeszközök beszerzési 

értékét, a dologi és személyi kiadások összegét, utóbbiba beleértve az 
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alkalmazottak bérét, annak közterheit és a tanulói juttatások költségeit, 

valamint 

- a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához szükséges 

fedezetet biztosítja. 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

 

Az eljárás illetéke: 

A köznevelési intézmény nyilvántartásba vételével összefüggő eljárás illetékköteles, 

mértéke 3000,- Ft, a fellebbezési eljárás illetéke 5000, - Ft, melyet átutalással, vagy 

készpénzátutalási megbízással postai úton kell megfizetni. 

Az egyesületet, a köztestületet, az egyházi jogi személyt, az alapítványt, a 

közalapítványt és a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági 

társaságot illetékmentesség illeti meg. Az illetékmentesség csak abban az esetben 

illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben 

folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági 

adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a 

központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

A kérelem elbírálása: 

Az engedély akkor adható ki, ha a köznevelési intézmény a feladatai ellátásához 

szükséges feltételekkel rendelkezik: 

 állandó saját alkalmazotti létszámmal; 

 állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a 

feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel (a helyiségek feletti rendelkezési jog 

legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított); 

 legalább egy, a maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport, 

kollégiumi csoport, az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi évfolyamra 

egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították; újonnan induló nevelési-

oktatási forma esetében felmenő rendszerben, fokozatosan megteremti, 

 a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak; 

 nyilvántartásba vétel óta kevesebb mint hat hónap telt el. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye, telephelye másik nevelési-oktatási 

intézmény által is használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban 

vizsgálni kell azt is, hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási 
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intézmény zavartalan működése, az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek-

, tanulói létszám fogadása, a nevelőtestületek működése. 

Újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a feladatok ellátásához szükséges 

feltételeket felmenő rendszerben, fokozatosan elégséges megteremteni.  

A megyeszékhely szerinti járási hivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, 

ha a nevelési-oktatási intézmény 

 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, 

Pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmény esetében a megyeszékhely szerinti 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, továbbá 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény esetében nincs összhangban 

az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménynek a miniszter által 

jóváhagyott szakmai irányelvében foglaltakkal. 

Jogorvoslat 

Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 

egyéb résztvevője az elsőfokú határozat, valamint azon végzés ellen – mely ellen 

törvény szerint önálló fellebbezésnek van helye – fellebbezhet. A fellebbezési jog 

nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre 

tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. 

A fellebbezés elbírálására a megyei kormányhivatal jogosult.  

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 
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– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről, 

– 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, 

– 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról, 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 

 

 

  

http://uj.jogtar.hu/
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IV. Tanköteles tanuló számára kizárás fegyelmi büntetés miatt nevelési-

oktatási intézmény kijelölésére irányuló eljárás  

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegte, fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A kizárás az 

iskolából fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható. 

A kizárás az iskolából 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 

megyeszékhely szerinti járási hivatalt, amely 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.  

Az eljárás menete:  

A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium a kérelmet, értesítést minden esetben 

írásban, postai úton vagy személyesen nyújtja be.   

A kérelem/értesítés célszerű tartalma: 

 a kérelmező szülő/törvényes neve, lakhelye, elérhetősége, 

 a tanuló neve, szül. adatai, anyja neve, 

 a tanuló tartózkodási helye, ha nem a szülő lakcímén tartózkodik 

életvitelszerűen, 

 a tanuló iskolájának neve, címe, osztálya, tanult idegen nyelv, 

 szakképzésben részt vevő tanuló esetén szakma, orientációs képzés 

megnevezése, 

 sajátos nevelési igényű tanuló esetében a sajátos nevelési igény ténye. 

A kérelemhez, értesítéshez célszerű mellékelni: 

 a jogerős fegyelmi döntésről szóló határozat másolatát, 
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 sajátos nevelési igényű tanuló esetében az érvényes, a szakértői bizottság által 

kiállított szakvélemény másolatát. 

A kijelölés tárgyában a megyeszékhely szerinti járási hivatal három munkanapon 

belül határozatot hoz. 

Az új intézmény kijelölésekor tekintettel van a tanuló nyelvtanulására, választott 

szakmájára, az aránytalan terhek elkerülésére, sajátos nevelési igényű tanuló 

esetében e tényre. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal határozata azonnal végrehajtható.  

A kizárás fegyelmi büntetés a tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új 

tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig.  

Az eljárás illetéke: 

Az eljárás illetékmentes.  

Jogorvoslat 

A döntés ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet 

élni.  

A fellebbezés elbírálására a megyei kormányhivatal jogosult.  

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  

– 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról,  

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 
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V. Egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati fenntartók 

fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés tárgykörei 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal végzi az egyházi, magán, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói 

tevékenységének törvényességi ellenőrzését, amelynek eredményéről értesíti a 

költségvetési hozzájárulást folyósító szervet.  

A megyeszékhely szerinti járási hivatal a törvényességi ellenőrzés keretében 

vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a 

működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. 

Ellenőrzése során 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 kötelező (minimális) 

eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét, 

 a fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosítja-e a feladatok ellátását, 

 az ütemtervben foglaltak teljesülnek-e, 

 egyházi nevelési-oktatási intézmény fenntartója esetében a szervezeti és 

működési szabályzat 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. 

Az ellenőrzés indítása 

Az ellenőrzés indulhat hivatalból: az intézmény székhelye szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal legalább kétévente végzi ellenőrzési feladatait. 

Ha a nevelési-oktatási intézménynek a székhelyén kívül telephelye is van, a 

telephely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal a telephelyen működő 

telephely tekintetében gyakorolja a fenntartó törvényességi ellenőrzésével 

kapcsolatos hatásköröket, azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásból történő 
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törlésről - megkeresésre - a székhely szerinti megyeszékhely szerinti járási hivatal 

intézkedik. 

Az eljárás indulhat kérelemre, azzal, hogy az ügyfél csak saját maga törvényességi 

ellenőrzés alá vonását kezdeményezheti.  

Az ellenőrzés menete 

A törvényességi ellenőrzés eredménye alapján hivatalból indult hatósági eljárás 

során az ügyintézési határidő hatvan nap. 

Az ellenőrzés jellemző eszközei 

 adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés, 

 szemle a helyszínen. 

Az ellenőrzés módszerei 

A módszert az ellenőrzés tárgya és célja határozza meg. A megyeszékhely szerinti 

járási hivatal az alábbi módszereket alkalmazza ellenőrzése során: 

 dokumentum-ellenőrzés, 

 dokumentum-elemzés, 

 adatfelvétel, 

 személyes meghallgatás, 

 kép- és hangfelvétel készítése. 

A szemléről a megyeszékhely szerinti járási hivatal értesíti az ellenőrzés alá vont 

fenntartó képviselőjét. 

Az ellenőrzés során észlelteket a megyeszékhely szerinti járási hivatal 

jegyzőkönyvben rögzíti.  

Amennyiben a helyszínen megállapításra kerül, hogy az ellenőrzött fenntartó nem 

követett el jogszabálysértést, abban az esetben a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül 

ez a tény és a vizsgálat a jegyzőkönyv átadásával lezárásra kerül.  

Amennyiben a helyszínen nem dönthető el, hogy történt-e jogszabálysértés, abban 

az esetben a helyszínen nem kerül átadásra a jegyzőkönyv. Ha a tények utólagos 

elemzéséből megállapítást nyer, hogy az ellenőrzött fenntartó nem követett el 

jogszabálysértést, abban az esetben a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül ez a tény és 

a jegyzőkönyvet tíz napon belül meg kell küldeni a fenntartó számára, vagy 

feljegyzést kell készíteni az ellenőrzés lezárásáról. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal járási hivatal intézkedései 
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Amennyiben a törvényességi ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés – a jogellenes 

magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható – 

a megyeszékhely szerinti járási hivatal a jogsértés megszüntetése érdekében 

határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel 

végzésben felhívja a fenntartót a szabálytalanság megszüntetésére. 

A törvényességi ellenőrzés eredményéről a megyeszékhely szerinti járási hivatal 

értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet.  

Az ellenőrzést követően 

Ha a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy a 

törvényességi ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés a jogellenes magatartás 

megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával nem orvosolható, a 

hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a hatáskörébe 

tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is. 

Törli a köznevelési intézményt a nyilvántartásból, ha a fenntartó - köznevelési 

intézmény fenntartásával összefüggő - tevékenységének törvényességi ellenőrzése 

során megállapított törvénysértést a törvénysértés megszüntetésére történő 

felhívásban megállapított határidőig nem szünteti meg, 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 
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VI. Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a 

köznevelési intézmények jogszabályi feltételeknek megfelelő működését.  

Az ellenőrzés tárgykörei 

A köznevelési intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes megyeszékhely 

szerinti járási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési 

intézmények jogszabályi feltételeknek megfelelő működését, különösen: 

 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 köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói 

felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását, 

 az országos mérések eredményei következtében készített intézkedési terv 

végrehajtásának kötelezettségére vonatkozó rendelkezések megtartását. 

Az ellenőrzés indítása 

Az ellenőrzés indulhat hivatalból: az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal 

hatósági ellenőrzési feladatait az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott 

munkaterv alapján hivatalból, rendszeresen végzi 

Az eljárás indulhat kérelemre, azzal, hogy az ügyfél csak saját maga hatósági 

ellenőrzés alá vonását kezdeményezheti.  

Az ellenőrzés menete 

A törvényességi ellenőrzés eredménye alapján hivatalból indult hatósági eljárás 

során az ügyintézési határidő hatvan nap. 

Az ellenőrzés jellemző eszközei 

 adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló 

ellenőrzés, 

 szemle a helyszínen. 
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Az ellenőrzés módszerei 

A módszert az ellenőrzés tárgya és célja határozza meg. A megyeszékhely szerinti 

járási hivatal az alábbi módszereket alkalmazza ellenőrzése során: 

 dokumentum-ellenőrzés, 

 dokumentum-elemzés, 

 adatfelvétel, 

 személyes meghallgatás, 

 kép- és hangfelvétel készítése. 

A helyszíni ellenőrzésről a megyeszékhely szerinti járási hivatal értesíti az ellenőrzés 

alá vont intézmény vezetőjét és az intézmény fenntartóját. 

Az ellenőrzés során észlelteket jegyzőkönyvben rögzíti. Amennyiben a helyszínen 

megállapításra kerül, hogy az ellenőrzött intézmény nem követett el 

jogszabálysértést, abban az esetben a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül ez a tény és 

a vizsgálat a jegyzőkönyv átadásával lezárásra kerül.  

Amennyiben a helyszínen nem dönthető el, hogy történt-e jogszabálysértés, abban 

az esetben a helyszínen nem kerül átadásra a jegyzőkönyv. Ha a tények utólagos 

elemzéséből megállapítást nyer, hogy az ellenőrzött intézmény nem követett el 

jogszabálysértést, abban az esetben a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül ez a tény és 

a jegyzőkönyvet tíz napon belül meg kell küldeni az intézményvezető számára, vagy 

feljegyzést kell készíteni az ellenőrzés lezárásáról. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal intézkedései 

Amennyiben a hatósági ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés – a jogellenes 

magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával– orvosolható, 

a megyeszékhely szerinti járási hivatal a jogsértés megszüntetése érdekében 

legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre 

történő figyelmeztetéssel végzésben felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a 

szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját. 

Az ellenőrzést követően 

Ha a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy a hatósági 

ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés a jogellenes magatartás megszüntetésével 

vagy a jogszerű állapot helyreállításával nem orvosolható, a megyeszékhely szerinti 

járási hivatal hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a 

hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény 

megállapítását is. 
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Felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió 

forintot.  

A felügyeleti bírságot az elkövetett cselekmény súlyával arányosan kell kiszabni.  

Törli a köznevelési intézményt a nyilvántartásból, ha a köznevelési intézmény a 

hatósági ellenőrzés keretében megállapított jogszabálysértést az első felszólítást, 

majd ugyanazon jogszabálysértés miatt kiszabott felügyeleti bírság kiszabását 

követően sem szünteti meg a határozatban megállapított határidőn belül. 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

– 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: --  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 
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Természetes személyek adósságrendezése (Családi csődvédelem)  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém megye  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamennyi 

hitelszerződés, tartozásaik fennállását igazoló, egyenlegközlő értesítések, a 

tartozások miatt keletkezett végrehajtással kapcsolatos okiratok 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az adósságrendezési eljárás indítása iránti kérelmet – amely a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat honlapjáról (www.csodvedelem.gov.hu) letölthető, vagy a főhitelezőnél 

beszerezhető - formanyomtatványon kell előterjeszteni. Az ügyintézés 

kezdeményezhető: a főhitelezőnél (személyesen vagy postai úton), főhitelező 

hiányában a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél, a megyeszékhely 

járási hivatalánál. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

A  főhitelező részére fizetendő adminisztrációs költség, bírósági eljárás esetén 

felmerülő eljárási illeték.  

Az ügyintézés határideje:  

Az ügyintézési határidők az egyes szakaszokban, illetve azok lépéseiben nagyon 

eltérőek . 

Ügymenet leírása:   

Adós, adóstárs közösen bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást 

kezdeményezhet, ha tartozásainak összege legalább 2 millió Ft, de legfeljebb 60 

millió Ft közötti  és fizetési késedelme vagy nemfizetése miatt követelés 

érvényesítése ügyében eljárás indult vele szemben. Főhitelező hiányában a kérelmet 

a Családi Csődvédelmi Szolgálat megyeszékhely járási hivatalához, mint területi 

szervhez kell benyújtani. Amennyiben a bíróságon kívüli eljárás nem vezet 

eredményre, a szolgálat továbbítja az iratokat a bírósági eljárás kezdeményezése 

céljából a bírósághoz. Az adósságrendezési eljárás során az adós és a hitelezők 

közötti egyezséget a Szolgálat részéről kijelölt családi  vagyonfelügyelő készíti elő. Ő 
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felügyeli a megállapodás vagy bírósági döntésben meghatározott fizetési 

kötelezettség teljesítését is az  adósságrendezési eljárás időtartama alatt. Az 

adósságrendezési eljárásra jogosultsági feltételek megléte esetén a központi 

költségvetésből törlesztési támogatás is igényelhető az adós részéről a fizetési 

kötelezettsége teljesítéséhez.   

 

Alapvető eljárási szabályok:  

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek 

adósságrendezését bevezető 2015. évi CV. törvény, amely a bírósági 

végrehajtáshoz képest méltányolható feltételeket biztosít az adósoknak és a 

hitelezőket is együttműködésre ösztönzi. Az eljárás célja a magánszemély 

vagyonának és jövedelmének felhasználásával a fizetőképességének helyreállítása 

úgy, hogy közben hitelezői is teljes vagy részleges megtérüléshez jussanak. Azok 

vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is van, valamint fizetési 

hajlandóságuk is fennáll, csupán fizetési képességük hiányzik. A sikeres eljárás 

végén az adós – a bíróságon kívüli megállapodás illetve a bírósági egyezségben 

vállalt fizetési kötelezettségét teljesítette- mentesül a további tartozásainak 

megfizetése alól. Az eljárásban természetes személyek vehetnek részt, vagyis 

magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők.   

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény,   

- A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,   

- A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII törvény   

- A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX törvény,   

- A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe 

nem tartozó vagyonról és bevételről szóló 230/2015 Korm. rendelet,   

- A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi 

értékének meghatározásáról szóló 231/2015 Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez 

benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és 

nyilatkozatokról szóló 15/2015 IM rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő 

adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015 IM 

rendelet, 

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra 

vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról 21/2015 IM 

rendelet,  
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-A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a 

résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015 

IM rendelet,  

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről szóló 

234/2015 Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. Korm. 

rendelet,  

-Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek 

megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás 274/2015 Korm. rendelet,  

-A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 

245/2015 (IX.8.). Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek 

részvételével összefüggő szabályokról 235/2015. Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható 

lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról 

241/2015. Korm.rendelet, 

-A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi 

vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós 

fizetési számláiról29/2015. (X. 30.) IM rendelet 

 

 

 


