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Tájékoztató 

az egyházi, magán, és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmény működésének 

engedélyezéséről 

 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

2. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Sztv.) 

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

rendelet (Korm. rendelet) 

4. a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  

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

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

 

A köznevelési intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet az 

intézmény nyilvántartásba vételét követő hat hónapon belül lehet benyújtani az intézmény székhelye 

szerint illetékes kormányhivatalhoz. A telephelyre vonatkozó működési engedély kiadása iránti 

kérelmet a telephely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

 

Kérelem benyújtása 

 

A fenntartói döntést követően a köznevelési intézmény működési engedélyének kiadására irányuló 

kérelmet a fenntartó, vagy megbízott képviselője nyújthatja be elektronikus úton a Hivatalba. 

Új iskola indítása esetén, valamint - a fenntartói jog átadása kivételével - az Nkt. 84. § (7) bekezdése 

szerinti esetekben a tervezett indítás vagy a megszüntetés, az átszervezés évének május utolsó 

munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június 20. napjáig nyújthatja be a fenntartó az illetékes 

kormányhivatalhoz az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet. 

A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. (A működési engedély iránti 

kérelem letölthető a kormányhivatal honlapjáról.) 

 

A működési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

- az alapító nevét, székhelyét, értesítési címét, 

- a fenntartó nevét, székhelyét, értesítési címét, 

- a köznevelési intézmény hivatalos nevét, az intézmény típusát, székhelyét,  

- a köznevelési intézmény székhelyére és minden telephelyére vonatkozóan külön-külön az ott 

ellátott alapfeladatokat (feladatellátási helyenként az ellátott köznevelési alapfeladatokat 

jogszabály szerinti megnevezéssel) 

- amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa, az épület feletti rendelkezési jog 

időtartamának kezdő és befejező dátumát, 
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- a köznevelési alapfeladat-ellátás megkezdésének tervezett dátumát, 

- az épületbe felvehető maximális gyermek- és 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, 

- szakgimnázium és szakiskola esetén a 40. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározottakat, 

- 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 működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 

- a köznevelési intézmény pedagógiai programját, 

- pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a miniszter szándéknyilatkozatát a pedagógiai 

szakszolgálati tevékenységre irányuló köznevelési szerződés megkötéséről, 

- a fenntartói igazolást arról, hogy a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban 

meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a köznevelési intézmény működéséhez 

legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat), 

- annak igazolását, hogy a helyiségek a köznevelési intézmény feladatainak ellátására 

alkalmasak, 

- a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön a tárgyi feltételek meglétét 

igazoló tételes jegyzéket a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező (minimális) eszköz- és 

felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint elkészítve, külön feltüntetve a testnevelési és a 

gyakorlati foglalkozások megtartását szolgáló helyiségeket, 

- a népegészségügy szakvéleményét, 

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

szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek rendelkezésre állnak vagy 

fokozatosan megteremthetők, felmenő rendszerben történő oktatásszervezés esetén az 

eszközök és felszerelések beszerzésének ütemtervét, 

- a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön az óvodai nevelésben, az 

iskolai nevelésben-oktatásban, a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben és a 

pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusok, pedagógiai előadók, 

pedagógiai szakértők, óraadók listáját, feltüntetve a nevüket, végzettségüket és 

szakképzettségüket, iskola esetén tantárgyi bontásban, valamint a pedagógus,a pedagógiai 

előadó, a pedagógiai szakértő munkakör betöltésére jogosító végzettséget és szakképzettséget 

tanúsító oklevél kiállítóját és az oklevélszámát, a tantárgyfelosztást,  
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- továbbá a működéshez szükséges többi alkalmazott nevét, végzettségét és szakképzettségét, 

foglalkoztatásuk módját és időtartamát, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a működés 

megkezdéséhez, a munkához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi feltételek 

biztosítottak, 

 

A pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához: 

- a köznevelési 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 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 alkalmazottak bérét, annak közterheit és a tanulói 

juttatások költségeit, 

- valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához szükséges fedezetet 

biztosítja. 

 

A kormányhivatal az engedélyezési eljárása során vizsgálja továbbá:  

 

- a köznevelési intézmény működéséhez rendelkezésre állnak-e vagy felmenő rendszerben 

megteremthetőek a személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi 

feltételek, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató munka, vagy a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálati feladat folyamatos, hosszú távú, biztonságos, 

egészséges, szakszerű megszervezését. 

- iskola esetén az évfolyamok számát, az oktatás munkarendjét, 

- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása esetén a sajátos nevelési igényt 

megalapozó fogyatékosságnak a jogszabály szerinti meghatározását, 

- szakgimnázium esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a 

programkövetelményben meghatározottak szerint a szakmai képzés megnevezését és 

azonosító számát,  

- szakiskola esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a szakma megnevezését, 

a hozzá kapcsolódó szakmairányt, a szakmajegyzékben meghatározott azonosító számot, a 

szakma szintjét,  

- valamint azt, hogy a szakmai oktatás megszervezéséhez iskolai tanműhely rendelkezésre 

áll-e, 

- alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a művészeti ágakat, azon belül 

a tanszakok megnevezését, valamint művészeti áganként azt a legmagasabb 

tanulólétszámot, amelyet az alapfokú művészeti iskola fogadni képes, 

- a köznevelési intézmény gazdálkodásának módját, 
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- nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén jogszabály szerinti 

óvodai nevelési formát, iskolai oktatási formát, 

- nyilatkozatot a gyermekétkeztetés ellátásának módjáról, (beszállítóval történő szerződés). 

 

Amennyiben az engedélyezési eljárás arra irányul, hogy a köznevelési intézmény székhelye vagy 

telephelye másik köznevelési intézmény által használt épületben legyen: 

- be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntartójának, továbbá, ha nem a fenntartó az 

épület tulajdonosa vagy vagyonkezelői jogának jogosultja, akkor a tulajdonos vagy a 

vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájáruló nyilatkozatát, 

- meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységre az adott épület használatba 

vételi engedélye kiterjed-e, 

- meg kell vizsgálni, hogy az épület befogadóképessége alapján biztosított-e a köznevelési 

intézmények együttes zavartalan működése, és 

- a köznevelési intézmények esetében meg kell vizsgálni, hogy nem lépik-e át a befogadó 

intézmény alapító okiratában engedélyezett maximális létszámot. 

 

Amennyiben a kérelmező nem teljes körűen nyújtja be a kormányrendeletben előírt dokumentumokat, 

a kormányhivatal határidő kikötésével egy ízben hiánypótlásra szólítja fel.  

 

Ügyintézés 

 

A kormányhivatal az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati alapítású, fenntartású 

köznevelési intézmény működési engedélyének kiadásával kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, 

hogy a köznevelési intézmény működéséhez rendelkezésre állnak vagy felmenő rendszerben 

megteremthetőek a személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi 

feltételek, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató munka, vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás és 

pedagógiai szakszolgálati feladat folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű 

megszervezését. 

 

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, amelybe nem 

számít bele a köznevelési szakértő szakvéleményének, a Népegészségügyi Intézet és a 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség véleményének elkészítési ideje, amennyiben ezeket a 

dokumentumokat a Kérelmező a kérelem benyújtásakor nem küldi meg a kormányhivatalnak. 

 


