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Tájékoztató 

az egyházi és magán, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 

alapításáról (nyilvántartásba vétel) 

 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

2. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet) 

3. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet (Korm. rendelet) 

 

Az eljárás kezdeményezése 

Magyarországon köznevelési intézmény alapítása bejelentési kötelezettséghez kötött az Nkt. 21. § (2) 

bekezdése alapján. Ennek értelmében a köznevelési intézmény a nyilvántartásba történő 

bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. Az egyházi és a magán (alapítványi, kft., egyesületi…) 

alapító által létrehozott köznevelési intézmény alapítását a fenntartónak kell bejelentenie a 

létrehozandó köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnál nyilvántartásba 

vétel céljából. A kérelem benyújtásának határideje: a tervezett indítás éve májusának utolsó 

munkanapja. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. 

A nemzetiségi önkormányzat által létrehozott köznevelési intézmény költségvetési szerv, ezért azt a 

székhelye szerinti Magyar Államkincstárnál kell bejelenteni. 

 

A bejelentés alkalmával benyújtandó dokumentumok 

 

A Fenntartónak a köznevelési intézmény nyilvántartásba vételéhez az alábbi dokumentumokat kell 

benyújtania elektronikusan a kormányhivatalhoz  

• a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, amely letölthető a kormányhivatal honlapjáról. 

• fenntartói döntést a köznevelési intézmény alapításáról (alapító okirat részeként vagy önálló 

döntésként), 

• a köznevelési intézmény alapító okiratát (az alapító okirat kötelező tartalmi elemeit az Nkt. 

21. § (3) bekezdése tartalmazza), 

• fenntartói döntés az alapító okirat elfogadásáról, 

• a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okiratot, vagy annak 

másolatát, ha a fenntartó a tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el, pl.: 

o bírósági végzés, cégbírósági bejegyzést igazoló végzés, cégkivonat, 

o alapító okirat, fenntartói alapító okirat 

o társasági szerződés, stb. 

(alapítvány és egyházi jogi személy, egyesület, társadalmi szervezet esetében 

bírósági nyilvántartásba vétel igazolása, végzéssel, kivonattal) 
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Megjegyzés: a Magyar Katolikus Egyház nemzetközi szerződés alapján jogosult köznevelési 

közszolgálati tevékenység folytatására. 

• a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének 

jogosultságát igazoló dokumentumot:  

o fenntartói megbízás 

o aláírási címpéldány 

o miniszteri egyetértés a megbízáshoz 

• az intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okiratot, amely lehet: 

o tulajdoni lap, 

o bérleti szerződés,  

o megállapodás, 

o hozzájáruló nyilatkozat, stb. 

 

Ügyintézés 

 

A magán köznevelési intézmény esetében az Nkt. 21. § (2) bekezdése alapján oktatásért felelős 

miniszter szakvéleménye szükséges arról, hogy a köznevelési intézmény alkalmas-e a köznevelési 

alapfeladat ellátására, ezt a nyilvántartásba vételi kérelem elbírálását megelőzően a köznevelési 

feladatot ellátó hatóság kéri meg. 

 

Amennyiben a magán köznevelési intézmények esetében a miniszteri szakvélemény rendelkezésre 

áll, a fenntartó a kérelemhez minden előírt dokumentumot benyújtott, és azok lehetővé teszik a 

köznevelési intézmény jogszerű létrehozását, a kormányhivatal a köznevelési intézmény adatait 

sommás eljárásban, nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap ügyintézési határidővel közhiteles 

nyilvántartásba veszi. 

 

A kérelmező további kötelezettségei 

 

A nyilvántartásba vételről szóló végleges 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 jelentenie a kormányhivatalnak.  

 

A fenntartó feladata a nyilvántartásba vett adatok változása esetén: 

 

Ha a nyilvántartásba vett adatokban változás következik be, azt a fenntartónak nyolc napon belül 

be kell jelentenie a kormányhivatalnak a bejegyzett adatok módosítása iránti kérelemmel együtt.  

 

A nyilvántartásba vétel a működés megkezdésére nem jogosít, a működés megkezdéséhez a 

nyilvántartásba vételt követő hat hónapon belül be kell szerezni a köznevelési intézmény működési 

engedélyét. 


