
TÁJÉKOZTATÓ 

a nem állami fenntartású szakképző intézmények működési engedélyének kiadásához 

 

Jogszabályi háttér: 

- A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 

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

továbbiakban: Szkr.) 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

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

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 

 

Intézménytípusok az Nkt. és Szkt. alapján: 

1. ha az intézmény csak szakképzési alapfeladatot (ami lehet technikumi szakmai oktatás és 

szakképző iskolai szakmai oktatás) lát el, akkor az intézmény szakképző intézmény 

2. ha az intézmény a szakképzési alapfeladat-ellátás mellett ellát egy vagy több köznevelési 

alapfeladatot is, és alaptevékenysége elsődlegesen szakképzési alapfeladat ellátása (a szakképzési 

alapfeladat-ellátásának megfelelő szakmai oktatásban részt vevő tanulók és képzésben részt vevő 

személyek összlétszáma – előreláthatólag tartósan, hosszútávon – meghaladja az iskolában a 

köznevelési alapfeladatnak megfelelő nevelés-oktatásban részt vevő gyermekek és tanulók 

létszámát), akkor az intézmény többcélú szakképző intézmény 

3. ha az intézmény köznevelési alapfeladat-ellátás mellett ellát egy vagy több szakképzési 

alapfeladatot is, és alaptevékenysége elsődlegesen köznevelési alapfeladat ellátása (a köznevelési 

alapfeladatnak megfelelő nevelés-oktatásban részt vevő gyermekek és tanulók összlétszáma 

meghaladja az iskolában a szakképzési alapfeladat-ellátásának megfelelő szakmai oktatásban részt 

vevő tanulók és képzésben részt vevő személyek összlétszámát), akkor az intézmény többcélú 

köznevelési intézmény 

 

Nem állami szakképző intézmény működéséhez nyilvántartásba vétel és működési engedély 

szükséges /Szkt. 22. § (3) bekezdés/ 

A nem állami szakképző intézmény és többcélú szakképző intézmény nyilvántartásba vétele és 

működési engedélyezési eljárása az Szkt és Szkr. alapján történik. 

Nyilvántartásba vétel a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatásköre, míg a működési 

engedély kiadásáért a fővárosi és megyei kormányhivatalok a felelősek /Szkr. 305. § (2) bekezdés 

a) pontja/ 

 

A működési engedély kiadására a szakképző intézmény székhelye szerinti kormányhivatal az 

illetékes /Szkr. 62. § (3) bekezdés/ 

 

Szakképző intézmények működési engedélyezési eljárása: 

Nem állami többcélú köznevelési intézmény nyilvántartásba vétele és működési engedélyezési 

eljárása az Nkt.,a Korm. rendelet és EMMI rendelet alapján történik. 

A köznevelési intézményt a székhelye szerint területileg illetékes kormányhivatal veszi nyilvántartásba 

/Nkt. 21. § (2) bekezdés/, az engedély kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési 

feladatokat ellátó hatóság dönt /Nkt. 23. § (6) bekezdés/, de a telephelyre/tagintézményre vonatkozó 



működési engedélyt a telephely/tagintézmény szerint illetékes kormányhivatal bírálja el (Korm. 

rendelet 39. § (3) bekezdés/. 

Annak érdekében, hogy 2020. szeptember 1-jén a nem állami fenntartású szakképző intézmény 

megkezdhesse működését, Fenntartójának a nyilvántartásba vételről szóló döntés kézhezvételét 

követően haladéktalanul kezdeményeznie kell a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatalnál – az új, szakképzési intézmény működésére vonatkozó – 

működési engedélye kiadását. 

 

A működési engedélyről szóló kérelem tartalma: 

A működési engedélyezési eljárást a Kérelem megküldésével kell kezdeményezni. 

A működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell /Szkr. 62. §/: 

 - a nyilvántartásba vételről szóló döntést, 

- az intézmény alapító okiratát, 

- a fenntartó által a 2020/2021-es tanévre megkötött szakképzési megállapodást, 

- nyilatkozatot a fenntartó illetékmentességéről, vagy amennyiben a fenntartó nem élvez 

illetékmentességet az illeték megfizetésének igazolását, 

- a szakképző intézmény szakmai programját (az Szkr. 14. §-a által előírt tartalommal), 

- azokat az okiratokat, melyekből megállapítható, hogy a működéshez, a feladatok ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, 

 személyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék (oktató neve, végzettsége, 

végzettségét, szakképzettségét igazoló oklevél száma, kiállítója), 

 fenntartó nyilatkozata arról, hogy a működés megkezdéséhez, a szakmai oktató 

munkához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi feltételek 

biztosítottak, 

 tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzék a képzési és kimeneti 

követelmények alapján, 

 fenntartó nyilatkozata arról, hogy a működés megkezdéséhez, a szakmai oktató 

munkához szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak 

- a működéshez szükséges pénzeszközökkel való rendelkezés alátámasztására alkalmas 

okiratokat, 

 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, 

 a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához szükséges fedezetet 

biztosítja, 

- szakértői véleményt a szakmai programról, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

meglétének alátámasztásáról, 

 - az intézmény által használt ingatlan(ok)ra vonatkozó iratokat, 

 igazolás a helyiségek feletti rendelkezési jogról (tulajdoni lap, megállapodás, bérleti 

szerződés, hozzájáruló nyilatkozat), 

 ha több oktatási intézmény működik az adott épületben, a zavartalan egymás 

melletti működés igazolása, 

 - ha az intézmény alapító okirata nem tartalmazza, nyilatkozatot és részletes táblázatot 

- ágazatonként azokról az OKJ-s képzésekről, melyeket kifutó rendszerben az 

intézmény folytat, 

- ágazatonként azokról a szakmákról (a szakmajegyzék adataival), melyek oktatását 

az intézmény vállalja 2020. szeptember 1-től 



A kérelem benyújtásának módja: 

A kérelmet a működési engedélyt kiadó szervnek címezve, egyházi fenntartó esetén személyesen 

vagy postai úton (Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Oktatási és 

Köznevelési Osztály 1056 Budapest, Váci u. 62-64.), magán fenntartó esetén kizárólag 

elektronikus úton (a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatás igénybevételével, cégkapun keresztül) kell 

benyújtani. 

A kérelem cégkapun keresztül elektronikus úton történő benyújtása során (https://epapir.gov.hu/) a 

következő szempontok figyelembe vételével szükséges a dokumentumokat feltölteni: 

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus: Közoktatási feladatok 

Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Levél tárgya: Kérelem szakképző intézmény működési engedélyének 
kiadására/módosítására 

Levél szövege: BFKH Oktatási és Köznevelési Osztálya részére a (a beküldő 
fenntartó neve)-tól/től  

Csatolmányok: Kérelem (aláírva, lepecsételve) + a fennt felsorolt mellékletek .pdf 
formátumban 

Az eljárások illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése alapján 3 000,- Ft, 

melynek megfizetését a Fenntartó a Magyar Államkincstár által létrehozott 10032000-01012107-

00000000 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással teljesítheti.  

A Fenntartó a közlemény rovatban minden esetben tüntesse fel: BFKH Hatósági és Oktatási Főosztály 

Oktatási és Köznevelési Osztály, eljárási illeték. 

Az illeték megfizetésének igazolását a kérelemhez csatolni szükséges. 

Abban az esetben, ha a kérelmező illetékmentességben részesül (Itv. 5. §), úgy arról nyilatkozatot kell 

tennie. 

Az Itv. 5. §-a alapján teljes személyi illetékmentességben részesül többek között: 

 az egyesület, a köztestület, 

 a költségvetési szerv 

 az egyházi jogi személy, 

 az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 

 a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság 

A kérelmezőt illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző 

adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési 

kötelezettsége nem keletkezett. A szervezet az eljárás kezdeményezése esetén nyilatkozik ennek a 

feltételnek a fennállásáról.  

https://epapir.gov.hu/

