Köznevelési intézményekre vonatkozó fenntartói tevékenység
jogszabályi előírások alapján
Rövidítések:
Nkt.
Sztv.
Nktvgh.
Kjtvgh.

Évgsz.
314/2013.
Korm. r.
EMMI
114/2018.
Korm. r.
Tkvr.

Tkvgh.

Szbstv.

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról
314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban
közreműködők kijelöléséről
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
A FENNTARTÓ

Nkt. 4. § 9. Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési
feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és - e törvényben
foglalt esetben a működtetővel közösen - a köznevelési intézmény működéséhez szükséges
feltételekről gondoskodik.
A fenntartói jogok, kötelességek gyakorlásának jogszabályi alapja
Köznevelési szerződés megkötése közszolgálati feladatellátásban való részvételről
Intézményátvételkor köznevelési megállapodás megkötése az átadóval, megállapodás
feladatellátást szolgáló ingatlan használatáról
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Nkt. 31. § (2) e) a nevelési-oktatási intézmény - a fenntartó, óvoda esetében a települési
önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött
írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján - részt vehet az e
törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában.
Egyoldalú nyilatkozat tétele, aktualizálása, évente megküldése járási hivatal,
önkormányzat részére
Nkt. 32. § (2) Ha a vallási közösség a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is
kiterjedő megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes
kormányhivatal, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú
nyilatkozatával vállalja az állami, önkormányzati feladatellátásban való közreműködést,
valamint kötelezettséget vállal a tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására.
Szakképzési megállapodás megkötése, felülvizsgálata, módosítása (tanévenként)
Szakképzési koncepció véleményezése, szakképzési megállapodás megkötése előtti
egyeztetések
Sztv. 84.§ (5) A Kormány rendeletben hozza meg azon szakképesítésekre vonatkozó döntését,
amelyekkel kapcsolatban a szakképző iskola fenntartója költségvetési hozzájárulásra jogosult.
Nkt. 88. § (6) Nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás
igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel.
314/2013. Korm. r. 1. § (1) A szakképzési megállapodás együttműködési megállapodás a
nem állami költségvetési szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartója (a továbbiakban:
fenntartó) és a szakképző iskola székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
(a továbbiakban: kormányhivatal) között a szakképzési állami feladatok ellátásában való
részvételről. (2019. szeptembertől változni fog!)
314/2013. Korm. r.2. § (2) A szakképzési megállapodás tervezetét a fenntartó készíti elő és
nyújtja be elektronikus úton, szerkeszthető formában a kormányhivatalhoz, a
kapcsolattartáshoz szükséges adatok közlése mellett.
314/2013. Korm. r. 2. § (3) A szakképzési megállapodás kizárólag a fenntartó olyan
szakképző iskolájára és a 3. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében olyan szakképzési
alapfeladatokra, munkarendre, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítésre és ágazatra vonatkozóan köthető, amely
szakképesítésre, vagy ágazat esetén az ágazati szakközépiskolai oktatásra vagy az ágazathoz
tartozó legalább egy szakképesítésre a fenntartó működési engedéllyel rendelkezik, továbbá
amelyek a szakképzési megállapodás időtartamának első tanévében a szakmaszerkezeti döntés
értelmében - a főváros vagy az adott megye és az adott fenntartó esetében - támogatottak.
Szakképzési koncepció véleményezése
Szkt. 81. § (5) A (megyei fejlesztési és képzési) bizottság a szakképzést érintő …javaslatát a
javaslattal érintett tanévet megelőző évben március utolsó munkanapjáig teszi meg elsősorban
a munkaerő-piaci kereslet, a hiány-szakképesítések és a … meghatározott szakképzésfejlesztési koncepciója alapján, a fenntartók által részére megküldött javaslatok
figyelembevételével.
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Javaslattétel szakmaszerkezeti döntéshez (tanévenként)
314/2013. Korm. r. 2. § (1) A Kormánynak a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése szerinti, az állam által támogatott iskolai
rendszerű szakképzések szakmaszerkezetét meghatározó döntéséhez (a továbbiakban:
szakmaszerkezeti döntés), valamint a megyei fejlesztési és képzési bizottságnak az Szt. 81. §
(3)-(5) bekezdése szerinti javaslatához adott fenntartói javaslat akkor vehető figyelembe, ha
az összhangban van a szakképzési megállapodásban rögzített tervekkel.
Intézmények törvényes működésének biztosítása
Nkt. 34. § (2) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság legalább kétévente végzi az egyházi,
magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési
intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, amelynek eredményéről
értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. A köznevelési feladatokat ellátó
hatóság a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási
intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak
szerint működteti-e.
Nkt. 34. § (3) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a törvényességi ellenőrzés körében megfelelő határidő biztosításával - felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a
fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság
a köznevelési intézményt törli a nyilvántartásból.
Köznevelési intézményt alapítás, átszervezés, megszüntetés, ezekhez kapcsolódó
feladatok
Intézményalapítást megelőző eljárások, hivatali egyeztetések, hatósági engedélyek
beszerezése
Alapító okirat kiadása, módosítása
Nkt. 83. § (2) A fenntartó a) e törvényben foglalt keretek között … dönt a köznevelési
intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről,
megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról…
Gazdálkodási jogkör meghatározása
Nkt. 21. § (1) A köznevelési intézmény jogi személy, amely - a tankerületi központ, valamint
az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától
elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.
Tevékenységi kör, meghatározása, módosítása
Nkt. 84. § (1) A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz
szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg.
Intézmény nevének meghatározása
Nkt. 83. § b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról.
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EMMI 123.§ - 126. § névhasználatra vonatkozószabályok
Intézmény nyilvántartásba vételéhez, működésének megkezdéséhez kapcsolódó eljárás
Nkt. 21. § (2) A köznevelési intézmény alapítását az alapító okirat, … a köznevelési
intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát igazoló
dokumentum, az állandó székhely meglétét igazoló okirat megküldésével, nyilvántartásba
vétel céljából be kell jelenteni.
Nkt. 21. § (1) A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés
napján jön létre.
Nkt. 23. § (1) Ha a köznevelési intézményt nem állami költségvetési szerv, vagy települési
önkormányzat alapítja, működésének megkezdéséhez engedély szükséges.
Nktvgh. 39. § (2) Az egyházi, … fenntartású köznevelési intézmények működéséhez
szükséges engedély iránti kérelmet az intézmény nyilvántartásba vételét vagy annak
módosítását követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
Nktvgh. 39. § (5) Új iskola indítása esetén a tervezett indítás vagy a megszüntetés, az
átszervezés évének május utolsó munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június 20-ig
nyújthatja be a fenntartó a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz az intézmény
működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet. A kérelem benyújtására
meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.
Intézmény nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosítás, működési engedély
módosítása: évente felülvizsgálat
Nktvgh. 39. § – 41. § Az egyházi fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba
vételével és működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárási szabályok, beadandó
dokumentumok, fenntartói nyilatkozatok köre, határidők
Nkt. 83. § (3) A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem
szüntettethet meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.
(7) A fenntartó … legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó
munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével
kapcsolatban.
(8) A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje
július utolsó munkanapja.
Intézmény megszüntetése
Nkt. 21. § (8) A köznevelési intézményt törölni kell a nyilvántartásból, ha
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a) az intézmény fenntartója az intézmény megszüntetéséről határozott,
e) a fenntartó bejelenti, hogy fenntartói jogát nem kívánja tovább gyakorolni, kivéve, ha a
fenntartói jog - az e törvényben meghatározottak szerint - új fenntartóra száll át,
f) a fenntartó egy nevelési, tanítási évnél hosszabb ideig nem működteti.
Feladatok átszervezés, tevékenység változás esetén - Fenntartói egyezetési kötelezettség,
kötelező vélemények kikérése
Nkt. 83. § (3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak
véleményét.
(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék / c) a szülői szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik
egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett
országos nemzetiségi önkormányzat,
f) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,
Véleményezők tájékoztatása
83. § (5) A meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé
kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés
meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk
hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az
érdekeltek részére.
Működési feltételek
Biztosítja az intézményi feladatellátáshoz szükséges helyiségeket, azok feletti
rendelkezési jogot, a feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket, gondoskodik a
működési feltételekről
Nkt. 22. § (2) A köznevelési intézmény feladatainak ellátásához szükséges eszközöket,
felszereléseket a fenntartó, a működtető az intézmény rendelkezésére bocsátja, önálló
költségvetéssel rendelkező intézmény a feladatainak ellátásáról az alapító, a fenntartó szerv
által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. A köznevelési
intézmények fenntartási költségeit a fenntartó, működési költségeit a működtető által évente
megállapított költségvetésben kell előirányozni.
Nkt. 23. § (10) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény akkor
rendelkezik állandó saját székhellyel, telephellyel, ha a fenntartója igazolja, hogy a feladatai
ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a
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nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított.
Nktvgh. 41. § (2) A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell
c) 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),
d) annak igazolását, hogy a helyiségek a köznevelési intézmény feladatainak ellátására
alkalmasak,
h) a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához
ha) 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,
hb) 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
hc) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához szükséges fedezetet biztosítja.
Gazdálkodással kapcsolatos tevékenység
Gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok kidolgozása, elfogadása Intézményi
költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos ügymenet bonyolítása, Intézményi éves
költségvetés jóváhagyása/beszámoló elfogadása
Meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, jóváhagyja az éves költségvetést
Ellenőrzi és iránymutatásaival segíti intézményei gazdálkodását
Nkt. 83. § fenntartó … (2) c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését…
Nkt. 22. § (2) A köznevelési intézmények fenntartási költségeit a fenntartó által évente
megállapított költségvetésben kell előirányozni.
Nktvgh. 41. § (2) hb) (működési engedélyhez benyújtja) 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…
84. § (2) A fenntartó - önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelésioktatási intézmény költségvetésében - gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői
szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről.
Döntés intézményi beruházásokról, beruházások, pályázatokban részvétel, fenntartói
támogatás engedélyezése
Gazdálkodással kapcsolatos egyéb tevékenységek
Térítési díj, tandíj megállapításának szabályai
Nkt. 83. § (2) fenntartó c) meghatározza … a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának
szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.
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Nktvgh. 36. § (4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a
nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további
térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján
járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.
Nktvgh. 37. § (3) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény
fenntartója - az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - meghatározza azokat a
szabályokat, amelyek alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az
adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.
Költségvetési hozzájárulás igénybevétele
Költségvetési hozzájárulás meglapozottsága, igénylése, elszámolás, módosítás
NKT. 88. § (3) A központi költségvetés a nem állami szerv által fenntartott intézmény
köznevelési feladatainak ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, amelynek feltétele,
hogy az intézmény a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét.
Eljárás:
Nktvgh. 37/A. §- 37/R. §
Kapcsolódó feladat: Intézményi adatszolgáltatás ellenőrzése, alátámasztottság követése
tanügyi és munkaügyi dokumentumokban
Új intézmény:
Nktvgh. 37/D. § (1) Új köznevelési intézmény alapításával vagy átvételével összefüggő
kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, évközben létesített óvoda, kollégium esetén a működés
megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.
Szakképző iskola
Sztv. 84.§ (7) Az iskolai rendszerű szakképzésben ellátott feladatok után a szakképző iskola
nem állami fenntartója akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az adott feladatra
szakképzési megállapodást kötött, vagy ha a fővárosban vagy a megyében e törvény vagy a
nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján szakképzési feladatellátási kötelezettsége van.
Adatszolgáltatási kötelezettség
Bejelentkezés a KIR szakrendszerekbe
Nktvgh. 2. § Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köznevelési intézmény
képviseletére jogosult személy, a közigazgatási szerv képviselője és a jegyző (a továbbiakban
együtt: adatszolgáltató) a Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerekbe, a
biztosított jogosultság alapján a webes alapú rendszerbe történő bejelentkezést követően
elektronikusan küldi meg. Az adatokat az adott szakrendszer által elvárt szerkezetben és
tartalommal kell rögzíteni.
Nktvgh. 8. § (1) Az új fenntartó a köznevelési intézmény működéséhez szükséges engedély
véglegessé válását követő öt napon belül a KIR honlapján keresztül megadja a fenntartó
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hivatalos nevét, adószámát, KSH statisztikai számjelét, székhelyét, képviseletére jogosult
személy nevét, beosztását, elérhetőségeit, az új köznevelési intézmény hivatalos nevét és
székhelyét, elérhetőségeit. A fenntartó ezzel az adatszolgáltatással tesz eleget az Nkt.-ban
előírt, a KIR-be történő bejelentkezési kötelezettségének.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a köznevelési intézmény átszervezése, átalakulása,
megszűnése és más változás esetén
Nktvgh. 8/A. § (2) Változás-bejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a fenntartó a köznevelési intézmény módosított alapító okiratát és a
bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg.
OM azonosító igénylése
Nktvgh. 9. (3) A Hivatal a kiadott OM azonosítót megküldi a köznevelési intézménynek és
fenntartójának, az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnak és a kincstárnak.
A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatok
nyilvántartása
Nktvgh. 19. § (1) A fenntartó minden év április 1. és május 31. között a KIR honlapján
keresztül köznevelési intézményenként és feladatonként az adatszolgáltatás évét megelőző
naptári évről statisztikai célra a 20. § szerinti közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat
közöl.
Nktvgh. 20. § (1) Az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről a fenntartó köznevelési
intézményenként rögzíti a február 1-jei és az október 1-jei állapot szerint (az előírt
adattartalom felsorolása a (1) - (5) bekezdésekben
Egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje
Nktvgh. 25. § (1) A fenntartó minden év június 30-ig köznevelési intézményenként
tájékoztatást ad arról, hogy
a) munkakör-típusonként hány álláshely létesítésére, megszüntetésére került sor,
b) hány köznevelési intézmény alapításáról, átalakításáról, jogutód nélküli megszűnéséről
döntött,
c) hány köznevelési intézmény fenntartói jogát adta át, a köznevelési intézmény fenntartói
jogát milyen típusú fenntartónak adta át, és egyúttal közli az átadott intézmény OM
azonosítóját is.
Kapcsolódó feladat: Intézményi adatszolgáltatás, statisztika ellenőrzése, koherenciája
tanügyi dokumentumokkal
Adatszolgáltatási kötelezettség szakképzési beiskolázásra vonatkozóan
114/2018. Korm. r. 3. § (5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a
nem állami fenntartó legkésőbb 2018. augusztus 31-ig - a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések
esetén 2019. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a
szakképesítésekre és a ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján
gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és
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fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e
rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.
Munkáltatói feladatok
Az intézményvezető fölött gyakorolja a munkáltatói jogokat. Dönthet munkáltatói
jogköréből meghatározott jogok átruházásáról
Nkt. 83. § (2) f) (a fenntartó) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a
megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben
foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési
intézmény vezetője felett.
Vezető megbízása – munkáltatói jogkör, kapcsolódó feladatok
(döntés intézményvezető megbízásáról/visszavonásáról)
Nkt. 68. § (2) … az egyházi köznevelési intézmény … vezetőjét az oktatásért felelős
miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.
A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.
Kapcsolódó feladatok:
Döntés intézményvezető megbízásának módjáról;
Pályázat kiírása; meghallgatások; pályázatok elbírálása (szempontok meghatározása);
Miniszteri egyetértés megkérése, kapcsolódó dokumentumok összeállítása
A fenntartó elvégzi az intézményvezetők teljesítményértékelését. Ennek körében
meghatározza annak szempontrendszerét.
Intézményvezetői éves beszámolók feldolgozása, közzététele
Nkt. 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az
intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
Az intézményvezetők bérének megállapítása, intézményvezető bérének változásával
kapcsolatos eljárás átsoroláskor
Kjtvgh. szerint: Besorolás, szakmai gyakorlat számítás, pótlékok
Jutalmazás, kereset-kiegészítés
Nkt. 65. § (4) Az intézményvezetőt a fenntartó, … jutalomban részesítheti, amelynek éves
összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének,
munkabérének tizenöt százalékát.
Nkt. 65. § (5) Az intézményvezetőt a fenntartó, … kereset-kiegészítésben részesítheti,
amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének,
munkabérének tíz százalékát.
Intézményvezetők elismerése, kitüntetése
Intézményvezetői fegyelmi ügyek kivizsgálása; döntés
Munkáltatói igazolások kiadása (szakértői névjegyzékhez szakmai gyakorlat igazolása)
Nktvgh. 44/D-G. §
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Intézményvezető-helyettesi munkakör, egyéb vezetői munkakör létrehozása
Nkt. 32. § b) az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot
gyakorol.
Munkavállalókat érintő jogkör
Egyházi szempontok érvényesítése
Nkt. 32. § a) a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti
szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő.
Engedélyezi a pedagógus – álláshelyek számát
EMMI 105. § (1) Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít.
(2) A tantárgyfelosztás
n) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát tartalmazza.
Elismerések, kitüntetések (intézményvezetői javaslat alapján)
Intézményi munkavállalók alkalmazásánál intézményvezetővel egyeztetés
Intézményi munkavállalók fegyelmi, egyéb vitás ügyeiben intézményvezetői
megkeresésre iránymutatás, segítség
A pedagógusok előmeneteli rendszerének körében meghatározott feladatok
Kjtvgh.11. § (1) Az OH a minősítő bizottság … tagjainak delegálása érdekében - megkeresi a
fenntartót, valamint az együttműködési megállapodásban szereplő külső szakmai partnert.
Az intézmény szakmai-pedagógia ellenőrzésekhez, intézményértékeléshez, fejlesztési
tervhez, önértékeléshez fenntartói javaslat, vélemény, jóváhagyás az Kjtvgh. szerint
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegzése alapján készített intézményi
intézkedési tervet tudomásul veszi.
EMMI 150. § (8) Az intézményvezető az intézményellenőrzés összegző szakértői
dokumentuma alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít, amelyben kijelöli az intézmény
pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének feladatait. Az intézkedési tervet a nevelőtestület
az intézményellenőrzés összegző szakértői dokumentumának kézhezvételétől számított
harminc napon belül hagyja jóvá. Az intézkedési tervet jóváhagyása után meg kell küldeni az
intézmény fenntartójának.
Intézményi alapdokumentumokkal kapcsolatos feladatok
Jóváhagyja az intézmény alapdokumentumait: SZMSZ, PP, Házirend, NOKS helyi
értékelési szabályzat
Intézményi közzétételi lista adattartalmának ellenőrzése
Nkt. 32. § i) a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási
intézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Nkt. 83. § i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.
Nkt. 85. § (1) A fenntartónak … az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.
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Intézményi alapdokumentumokkal kapcsolatos tartalmi (hitéleti) szempontok
meghatározása
Nkt. 32. § d) pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek
megfelelő ismereteket, helyi tantervébe a vallási közösség tanításának megfelelő tartalmú
hitoktatást építhet be.
Nkt. 32. § f) SZMSZ-ében és házirendjében a vallási közösség tanításával összefüggő
viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat
elő.
Intézményi továbbképzési program jóváhagyása, a beiskolázási terv, költségvetési
tervezés koherenciájának vizsgálata
Nkt. 83. § g) jóváhagyja a köznevelési intézmény továbbképzési programját.
Honvédelmi intézkedési terv jóváhagyása
49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő
ágazati honvédelmi feladatokról
Felvétel, beiskolázás teljesítésének figyelemmel követése
Felvételi körzet
Nkt. 33. § (1) Ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény
fenntartója a települési önkormányzattal, az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési
szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján működési támogatásra válik jogosulttá, a
fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda,
iskola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést,
fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye
található. Az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény fenntartója
óvoda esetében a települési önkormányzattal, egyéb alapfeladat esetében a köznevelési
feladatokat ellátó hatósággal közösen a hivatal és a területileg illetékes tankerületi központ
véleményének kikérésével meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói létszámot,
amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola nem tagadhatja meg. Ez a létszám nem lehet
kevesebb, mint az óvoda, az általános iskola alapító okiratában - az adott feladatellátási helyre
- meghatározott felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka.
Kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátása
Nkt. 33. § (2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola működik, akkor köteles
felvenni a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai
nevelésben részt venni köteles gyermekeket és tanköteles tanulókat, feltéve, hogy fenntartója
egyoldalú nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerződést kötött.
Beiskolázás szakképzésben
114/2018. Korm. r. 3. § (1) A fenntartó - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a
továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével - köteles megteremteni a 2. és a 4.
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mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás
valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak
érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.
Középfokú beiskolázásban tudomásul veszi, ha a középfokú iskola az általa meghirdetett
tanulmányi területen nem tudja elindítani az oktatást – fenntartó kivizsgálhatja
EMMI 42. § (4) Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérelmek és a felvételi eljárás
eredményeképpen megállapítja, hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindítani
az oktatást, köteles erről három munkanapon belül értesíteni a jelentkezőt, a fenntartót és a
hivatalt.
Tankönyvellátás
Tankönyvellátásban közreműködés
Tkvgh. 7. § (1) Ha az iskola vagy fenntartója a tankönyvek megvásárlásához pénzbeli
támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) biztosít a tanuló részére, az erről szóló
értesítést az iskola útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek és a
Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt
tankönyv - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a tanuló tulajdonába kerül.
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
Véleményezi, majd jóváhagyja az iskolai tankönyvellátás rendjét
Tkvr. 25. § (1) Az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az
iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai
diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
(7) Az iskola - az (5) bekezdésben meghatározott ideig - kezdeményezheti a tankönyvellátás
támogatásának megállapítását a fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult
tanulók részére, egyidejűleg jelenti a fenntartó részére a 25. § (2) bekezdése szerinti
támogatásra jogosultak számát.
Ellenőrzés – értékelés
Ellenőrzés területei
Nkt. 83. § …(2) e) ellenőrizheti
- a köznevelési intézmény gazdálkodását,
- működésének törvényességét, hatékonyságát,
- a szakmai munka eredményességét,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet,
- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.
Nkt. 83. § (2) i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.
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A fenntartott intézményei vonatkozásában szakmai, törvényességi és gazdasági
felügyeletet gyakorol, szakmai, törvényességi és gazdasági ellenőrzést végez, az
ellenőrzés nyomán összegző értékelést készít
Törvényességi vizsgálat keretében vizsgálja mindazokat a szempontokat, amelyek a
fenntartó kormányhivatal részéről történő törvényességi ellenőrzésekor szempontként
megjelennek:
Intézményi alapdokumentumok rendelkezésre állása, megfelelése, koherenciája,
intézményi költségvetés helyzete, intézményvezető alkalmazása, szakmai feladatellátás.
EMMI 160. § b) összhangban áll-e az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges
engedély és a pedagógiai program,
d)… kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megléte,
f) ütemtervben (eszköz- és felszerelési jegyzék előírásai) foglaltak teljesülnek-e,
i) a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtásának, a szakmai munka eredményességének vizsgálata.
Intézményében tapasztalt, illetve törvényességi ellenőrzés során feltárt törvénysértés
esetén gondoskodik a törvénysértés megszüntetéséről
158. § (6) A kormányhivatal a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántartásból,
b) ha a törvényességi ellenőrzés keretében talált törvénysértés megszüntetéséről a fenntartó a
megadott határidőn belül nem intézkedett, emiatt a kormányhivatal a működési engedélyt
jogerősen visszavonta.
Értékelés területei – értékelés nyilvánosságra hozatala
Nkt. 83. § h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
Nkt. 85. § (3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.
Az intézmény eredményességének országos mérések alapján történő értékelése
EMMI 79. § (5) Az országos mérések keretében …. A hivatal előállítja az országos
mutatókat és az elemzés szempontjából releváns részminták alapstatisztikáit, valamint azokat
az összevont mutatókat, amelyek alapján az iskola és a fenntartó összehasonlíthatja az iskola
teljesítményét az országos mutatókkal és a hasonló helyzetű iskolák statisztikai jellemzőivel.
Intézkedési terv elkészítését kezdeményezi az intézményvezetőjénél, ha a fenntartott
intézményében az országos mérések eredményei a megadott szintet nem érik el.
EMMI 80. § (2) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal felhívja az iskola
fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott iskolában, ha az adott évben elvégzett
mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok vonatkozásában
az iskola bármely telephelyére és bármely képzési típusára vonatkozóan
nem érte el a … képességszintet,
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Az országos mérések eredményei alapján az illetékes kormányhivatal felhívására a
fenntartó intézkedési tervet készít, amennyiben intézményében a mérési eredmények a
meghatározott szintet nem érték el, és az iskolában készített intézkedési terv ellenére a
harmadik évben elvégzett mérés eredményei továbbra is elmaradnak a megadott
minimum szinttől.
EMMI 80. § (4) A hivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézkedési
tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) bekezdésben meghatározott felhívást követő
harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az adott feladatellátási helyen, az adott
évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is
fennállnak.
(5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet a
hivatalnak. Az intézkedési terv a hivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A hivatal szakmai
ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.
Közreműködés az országos méréshez szükséges megfelelő feltételek biztosításában
EMMI 79. § (3) Az országos mérések időpontját, az eljárással kapcsolatos feladatokat,
határidőket évente a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza. A méréshez
szükséges megfelelő feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény
igazgatójának a közös felelőssége.
Jogorvoslati eljárás
Másodfokú döntéshozatal
Nkt. 37. § (3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással
benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a
kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.
(4) A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási
intézményben a fenntartó vezetője, települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási
intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező
személy járhat el.
Nkt. 38. § (1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet
elutasíthatja, a döntést
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
Nkt. 39. § (2) Az iskolaszék és a diákönkormányzat, szülői szervezet a jogainak megsértése
esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést
nyújthat be.
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A középfokú beiskolázásban elbírálja a jogorvoslati kérelmeket.
EMMI 45. § (2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a
fenntartójához kell benyújtania a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek,
amelyiknek a döntésével a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért egyet.
Érettségi/szakmai vizsgák szervezésével összefüggő feladatok
Október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban egyetértési jogot gyakorol intézménye
érettségi vizsgahelyként történő kijelölésében
ÉvgSz. 11. § (4) Október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában lehet érettségi
vizsgát tartani, amelyiket a kormányhivatal - a fenntartó képviselőjével egyetértésben - arra
kijelöl. A középiskolák kijelölésénél biztosítani kell a nemzetiségi nyelven való vizsgázás
lehetőségét.
Bekéri a középiskola által meghatározott szóbeli érettségi vizsganapokról,
szakmaivizsgák időpontjáról szóló bejelentést, összesítő kimutatást és eredményekről
szóló jelentést
ÉvgSz. 11. § (7) A középszintű szóbeli vizsgák napját az igazgató bejelenti a középiskola
fenntartójának,
ÉvgSz. 12. § (11) Az összesítő jelentést „A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs
rendszere” elnevezésű informatikai rendszerben elektronikusan meg kell küldeni a
Hivatalnak, továbbá kinyomtatva, papír alapon tájékoztatás céljából a középiskola
fenntartójának.
Érettségi statisztika feldolgozása, értékelése, közzététele
ÉvgSz. 52. § (7) b) harminc napon belül az érettségi vizsga eredményéről készült kimutatást a
fenntartónak, … megküldi.
Megbízza a vizsgabizottsági tagként feladatot ellátó igazgatót
ÉvgSz. 13. § (7) A felügyelő tanárt, a vizsgáztató tanárt és a vizsgabizottság jegyzőjét az
igazgató bízza meg. Amennyiben az igazgató vizsgáztató tanár, megbízását az iskola
fenntartója adja ki.
Részt vehet intézményében működő érettségi vizsgabizottság munkájában
ÉvgSz. 17. § (3) A vizsgabizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek a fenntartó
és az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek képviselői (a továbbiakban a fenntartó képviselője
és a szervezetek képviselői együtt: vizsgabizottság munkájában közreműködők).
A vizsgáztatási díjak biztosításához bekéri az intézményi adatokat, ellenőrzi és
gondoskodik a kifizetésről
Szakmai – módszertani feladatok
Kerettanterv összeállítása, engedélyeztetése, előírása az intézményei számára
Nkt. 5. § (6) Az iskolafenntartó kerettantervet nyújthat be jóváhagyás céljából.
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Nkt. 32. § c) a fenntartó az iskola számára előírhatja valamely - az oktatásért felelős miniszter
által kiadott - kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható
tankönyveket, taneszközöket.
Érettségi vizsgatárgy akkreditálását, annak központi vizsgakövetelményként történő
kiadását kérelmezheti
ÉvgSz. 7. § (3) Az iskola vagy az iskola fenntartója olyan vizsgatárgy akkreditálását
kérelmezheti, amelynek a követelményeiből a helyi tantervben meghatározottak szerint
legalább kétszer év végi osztályzatot kell szerezni, és a tantárgyat a teljes tanulmányi idő alatt
legalább százharmincnyolc órában tanítani kell.
ÉvgSz. 8. § (1) A középiskola vagy az iskola fenntartója kérelmezheti akkreditált vizsgatárgy
követelményeinek központi vizsgakövetelményként történő kiadását a Hivatal útján.
Tanügyigazgatási feladatok
Tantárgyfelosztás vizsgálata, jóváhagyása (előzetesen az csoportok/osztályok
engedélyezett számának meghatározás: Nkt. 83. §)
Nkt. 83. § g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását.
EMMI 105. § (3) A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig,
szakképző iskola esetében augusztus 22-ig meg kell küldeni a fenntartónak.
Véleményezi az intézményi munkatervet
EMMI 3. § (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai
nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét.
Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék,
kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi
tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat,
továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának
véleményét is.
Osztályszám-csoportszám meghatározása
Nkt. 83. § d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az
adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok
számát. (Nktvgh. 23. § (1))
Engedélyezi maximális létszámtól való eltérést (Javasolható a minimális létszámtól való
eltérés esetében is!)
Nkt. 25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális,
maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai
osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a
tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
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Óvodai jelentkezéssel kapcsolatos feladatok
Nkt. 83. § b) dönt: az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek
egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének.
Az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról
közleményt tesz közzé saját honlapján, illetve közlemény közzétételét kezdeményezi a
fenntartott óvoda honlapján, melynek tartalmát jogszabály határozza meg.
EMMI 20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül
sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a
fenntartó nem települési önkormányzat.
Jóváhagyja az intézményvezető által a tanulók által választható tantárgyakról, az
érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről, a tantárgyat előreláthatóan tanító
pedagógusról összeállított tájékoztatót
EMMI 15. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó
jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók
választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő
felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan
melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék,
ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
Napi működés lehetséges feladatai
A tanév eltérő időpontban kezdésének bejelentése
Nktvgh. 25. § (2) Működő nevelési-oktatási intézmény képviselője vagy annak fenntartója
minden év augusztus 25. és szeptember 5. között köteles jelezni és egyben indokolni, ha a
nevelési-oktatási intézmény a nevelési évet, tanévet nem vagy a tanév rendjéről szóló
miniszteri rendeletben előírtaknál később kezdi meg.
Engedélyezheti a tanítás hat tanítási napon történő megszervezését
Nkt. 30. § (2) Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek - a szombat
igénybevételével - hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók
részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti
pihenőnapok igénybevétele - egy vagy több összefüggő tanítási szünetként - a tanítási félév
során biztosítható.
Nkt. 30. § (3) A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója - az elmaradt heti pihenőnapok
igénybevételének biztosítása nélkül is - elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét
megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését,
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ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet
megoldani.
Tanítás nélküli munkanapok számának megnövelését igazgató kérésére engedélyezheti
EMMI 3. § (5) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli
munkanapok száma egy nevelési évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja
meg. Az iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli
munkanapok számát. A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó
egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti.
Ingyenes tankönyvellátás és étkezés egész napos iskolai nevelés és oktatás esetén
EMMI 19. § (4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése
esetén is biztosítania kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára,
akik a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek.
Az egész napos iskolai nevelés-oktatásban az intézményvezetővel együttesen biztosítja a
tanulók felszereléseinek tárolását
EMMI 19. § (4) A fenntartónak az intézményvezető közreműködésével meg kell teremtenie
továbbá a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos iskolai
tárolásához.
Tanuló- és gyermekbalesethez kapcsolódóan
Nkt. 83. § e) ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet
jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak.
EMMI 169. § (2) ….. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton kitöltött
jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő
hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak
(4) Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a
rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
Közreműködés oktatásügyi közvetítő felkérésében
EMMI 62. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség
védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy
más, az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
(3) A közvetítőt a fenntartó egyetértésével az intézményvezető kéri fel és bízza meg írásban, a
közvetítő e tevékenysége körében nem utasítható.
Előírtnál (20°C) alacsonyabb hőmérséklet esetén az intézményvezető által elrendelt
rendkívüli szünetet tudomásul veszi
Rendkívüli szünet alatt gondoskodik a gyermekek/tanulók másik intézményben történő
elhelyezéséről
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EMMI 13/A. § (2) Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény csoportszobáiban és
tantermeiben a műszaki, működési feltételek tartós hiánya miatt a hőmérséklet legalább két
egymást követő nevelési, oktatási napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az intézményvezető
a fenntartó és a működtető egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a
rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket.
EMMI 13/A. § (3) A (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli szünet időtartama alatt az
intézmény fenntartója saját fenntartásában működő másik intézményben köteles gondoskodni
a) a szülők kérésére a gyermekek, tanulók felügyeletéről és étkeztetésük megszervezéséről,
b) a záróvizsgák és az adott tanévben már nem pótolható szakmai gyakorlat megtartásáról.
Egyetértési jogot gyakorol intézményében az élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási
rendjének meghatározásánál
EMMI 130. § (5) Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének
és az áruautomata működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a
nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi a fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői
szervezet, közösség és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértését.
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