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Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentációk:

A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  szóló  11/1994.  (VI.  8.)  MKM 
rendelet 6. számú melléklete határozza meg, hogy a nem helyi önkormányzatok által 
fenntartott  nevelési-oktatási  intézmények  működésének megkezdéséhez szükséges 
engedély iránti kérelmet milyen formában és mellékletekkel kell benyújtani. 
A melléklet letölthető innen.
Az engedély kiadása iránti kérelem és mellékletei a fenti jogszabályban meghatározott 
formában  nyújthatók  be.  A  kérelemhez  csatolni  kell  a  nevelési-oktatási  intézmény 
alapító  okiratát,  foglalkoztatási,  illetve  pedagógiai  programját,  továbbá  azokat  az 
okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és 
oktató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, illetve 
fokozatosan megteremthetők. 

Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok és az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A nem helyi  önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működésével 
kapcsolatos szabályokat

• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet, valamint
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény
tartalmazza. 
A  megyei  főjegyző  a  nem  helyi  önkormányzat  által  alapított  nevelési-oktatási 
intézmény  működésének  megkezdéséhez  szükséges  engedély  kiadásával 
kapcsolatos  eljárása  keretében  vizsgálja,  hogy  a  nevelési-oktatási  intézmény 
működéshez  rendelkezésre  álló,  illetve  megteremthető  személyi  és  tárgyi, 
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munkavédelmi,  közegészségügyi,  pénzügyi  feltételek  biztosítják-e  a  nevelő  és 
oktatómunka  folyamatos,  hosszú  távú,  biztonságos,  egészséges,  szakszerű 
megszervezését. 
A  nem  helyi  önkormányzatok  által  fenntartott  közoktatási  intézmények  a  feladatai 
ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. Az intézmény akkor rendelkezik 
a  feladatai  ellátásához  szükséges  feltételekkel,  ha  rendelkezik  állandó  saját 
székhellyel,  állandó saját alkalmazotti  létszámmal, maximális létszám befogadására 
alkalmas  óvodai  csoport,  kollégiumi  csoport,  az  adott  iskolatípusnak  megfelelően 
valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították, továbbá a 
jogszabályban  meghatározott  eszközökkel,  szabályzatokkal  és  a  működéshez 
szükséges pénzeszközökkel. 
A megyei főjegyző határozatában feltünteti az alapító, a fenntartó nevét, székhelyét, a 
nevelési-oktatási  intézmény  nevét,  székhelyét,  típusát,  tagozatát,  telephelyét, 
telephelyen  ellátott  feladatokat,  tagintézményét,  alapfeladatait,  iskola  esetén  az 
évfolyamok  számát,  az  oktatás  munkarendjét,  szakképzés esetén a szakképesítés 
megnevezését  és  azonosító  számát,  alapfokú  művészetoktatás  esetén  a 
telephelyenként,  intézményegységenként  a  művészeti  ágat,  tanszakot,  azt  a 
legmagasabb gyermek- és tanulói létszámot, amelyet a nevelési-oktatási intézmény 
fogadni képes. 

A nyilvántartásba vételi engedélyre vonatkozó szabályok:

A nem helyi  önkormányzat  által  alapított  nevelési-oktatási  intézmény alapítását  az 
alapító  okirat  aláírását  követő  harminc  napon  belül  az  alapító  okirat,  továbbá  a 
közoktatási  szolgáltató  tevékenység  folytatására  jogosító  okirat  megküldésével 
nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni. A bejelentést a jegyzőnél, főjegyzőnél 
kell teljesíteni a következők szerint: óvoda, általános iskola esetén a székhely szerint 
illetékes  jegyzőnél,  ha  az  óvoda,  illetve  az  általános  iskola  székhelye  többcélú 
kistérségi  társulás  területén  van,  a  kistérségi  társulás  székhelye  szerint  illetékes 
jegyzőnél,  alapfokú  művészetoktatási  intézmény,  középiskola,  szakiskola, 
kollégium,  gyógypedagógiai  nevelésben,  oktatásban  részt  vevő  nevelési-
oktatási  intézmény,  többcélú  intézmény  esetén  a  székhely  szerint  illetékes 
főjegyzőnél.  A  nyilvántartásba  vétellel  összefüggő  eljárás  költségeit  a  kérelem 
benyújtója viseli. 
A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmény – az alapító okirat 
aláírásának  napjára  visszamenő  hatállyal  –a  nyilvántartásba  vétellel  jön  létre.  A 
nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban bekövetkezett 
változásokat  be  kell  jelenteni.  Az  intézmény  székhelyének  változása  esetén, 
amennyiben  a  megyei  főjegyző  illetékessége  is  megváltozik,  az  intézményt  újra 
nyilvántartásba kell venni. Az ismételt nyilvántartásba vétel a közoktatási intézmény 
létrejöttének időpontját nem érinti. 
A nyilvántartásba vétel jogszabálysértés esetén tagadható meg. 
A  nem  helyi  önkormányzat  által  alapított  nevelési-oktatási  intézmény  a 
nyilvántartásból  való  törléssel  –  a  törlés  napján  –  megszűnik,  a  jogszabályban 
meghatározott esetekben. 

A működési engedélyre vonatkozó szabályok:

Ha a nevelési-oktatási intézményt nem a helyi önkormányzat alapítja, működésének 
megkezdéséhez engedély szükséges. Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-
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oktatási  intézmény  rendelkezik  a  működéshez  szükséges  feltételekkel,  illetve  a 
feltételeket fokozatosan megteremti. 

 A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha 
a nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább 
egy maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport, kollégiumi csoport, az 
adott  iskolatípusnak  megfelelően  valamennyi  évfolyamra  egy-egy  iskolai  osztály 
működtetésére alapították, és az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott – 
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, illetve fokozatosan megteremthetők. 
Ha  a  nevelési-oktatási  intézmény  tevékenysége,  illetve  székhelye  megváltozik,  az 
engedélyt a fenntartónak a változás tekintetében ismételten be kell szereznie. 
Ha a nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát akarják átadni 
anélkül,  hogy  megváltozna  az  intézmény  működése,  tevékenysége,  a  megyei 
főjegyző, azt vizsgálja, hogy az új – nem önkormányzati – fenntartó tudja-e biztosítani 
a folyamatos működéshez szükséges feltételeket. 
Telephelyre vonatkozó működési engedély kiadása előtt be kell szerezni a székhely 
szerint  illetékes  megyei  főjegyző  véleményét.  A  telephelyre  vonatkozó  működési 
engedély kiadása tárgyában hozott  határozatot meg kell  küldeni a székhely szerint 
illetékes megyei főjegyzőnek. 
A megyei főjegyző az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nevelési-oktatási 
intézmény  nevelési,  illetve  pedagógiai,  szakmai  programja  nem  felel  meg  a 
jogszabályban meghatározottaknak, továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény nem 
rendelkezik a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 
Ha  a  megyei  főjegyző  elutasítja  a  működés  megkezdéséhez  szükséges  engedély 
kiadását, a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell tagadnia, 
ha az intézményt már nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. 

Jogorvoslat:

A  megyei  főjegyző  határozata  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Dél-
Dunántúli  Regionális  Közigazgatási  Hivatal  Tolna  Megyei  Kirendeltségének 
vezetőjéhez (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) címzett,  de a Tolna Megyei 
Főjegyzőhöz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 
A  fellebbezési  jogról  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 95-102. §-ai rendelkeznek. 

Ügyintézési határidő:

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba 
vételi,  illetve működési engedélyének kiadása, módosítása tanévkezdéssel (tárgyév 
szeptember 1. napjával) történik. 
Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Az ügyintézési határidőt indokolt 
esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal lehet meghosszabbítani. 
Az  ügyintézési  határidőt  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §-a szabályozza. 

Hatályos: 2008. január 1-jétől

Ezen ügyintézési tájékoztató előző időállapota letölthető innen.
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