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13. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

13. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 38/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: (A Kormány) 

„a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében 

meghatározott, az érettségi vizsga vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság 

döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint az Nkt. 32. § (2) bekezdésében, 39. § (3) 

bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében, 88. § (6) bekezdésében, 

93. §-ában (megj.: lentebb zöld színnel olvashatóak a jogszabályok 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely 

szerinti járási hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest 

Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) 

bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés c) pontjában, 33. §  

(1) és (5) bekezdésében, 34. § (1) és (2) bekezdésében, 44. § (2a) bekezdésében, 50. § (8) és 

(9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) 

pontjában, 84. § (6) bekezdésében,” (foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

feladatainak ellátására.) 

 

(2) Az R9. a következő 54. §-sal egészül ki: 

„54. § E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel 

megállapított 38/A. (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálybalépése előtt megkezdett és a 

hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos 

rendelkezések szerint kell befejezni.” 

A fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölik ki ezek ellátására: 

Nkt.32.§ (2) Ha a vallási közösség a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjedő 

megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat 

ellátó hatóság, 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. Az egyoldalú nyilatkozat alapján a 
köznevelési feladatokat ellátó hatóság a nevelési-oktatási intézményt felveszi a köznevelés-fejlesztési 
tervbe. 2018. április 1-jétől hatályát veszti. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat 

megtételére nemzetközi szerződés alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat megtételére a belső 

egyházi jogi személy is jogosult. 

 
39. § (1) A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a 

diákönkormányzat, a nevelőtestület, az iskolaszék, szülői szervezet, közösség (a továbbiakban: szülői 

szervezet) javaslatára – tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. 

(2) Az iskolaszék és a diákönkormányzat, szülői szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon 

belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése ellen 

– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz 

lehet fordulni. 

(3)170 Ha a (2) bekezdés szerinti döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hozta, a 

köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni. 

 

40. § (1) Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes 

vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés 

megtámadható. A sikeresen megtámadott döntés a meghozatalának időpontjától kezdődő hatállyal 

érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz 

törvényes érdeke fűződik. A megtámadást három hónapon belül írásban kell közölni, majd a közlés 

eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. Az érvénytelenség megállapítását a 

bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál lehet 

kezdeményezni. A három hónapos határidő a döntésnek az érdekelt részére történő közlésének napján 

kezdődik. Ha ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a döntés meghozatalát követő tizenötödik 

munkanap. A megtámadáshoz biztosított határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 

 

(3)172 Érvénytelenség megállapítása esetén a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, a bíróság 

a) elrendelheti 

aa) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől, 

ab) hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és ennek a saját 

költségén megfelelő nyilvánosságot biztosítson, 

ac) a jogsértő költségén a jogsértés előtti állapot helyreállítását, a jogsértő állapot megszüntetését, a 

jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától megfosztását, 

b) meghatározott időre vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott nevelési-oktatási intézmény 

vagy annak tagintézménye tekintetében az új óvodai nevelési jogviszony, tanulói jogviszony, kollégiumi 

tagsági viszony létesítését, feltéve, hogy a településen másik intézményben megoldható az érintett 

gyermekek, tanulók felvétele. 

 

75. § (1)356 Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges 

döntései előkészítése céljából a hivatal előterjesztése alapján a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóságok közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és 

közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv. A települési 

önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen működő 

köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülői 

és diákszervezeteinek véleményét. A hivatal a megyei szakképzési terv elkészítéséhez beszerzi a 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményét 
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88.§(6)416 A nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás 

igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a köznevelési 

feladatokat ellátó hatósággal. 

 

93. §428 Ha a köznevelés rendszerében kiállított okiratot külföldön kívánják felhasználni, azokat 

hitelesíteni kell, megfelelő felülhitelesítéssel kell ellátni, feltéve, hogy nemzetközi szerződés másképpen 

nem rendelkezik. A hitelesítést az iskola fenntartója, köznevelési feladatokat ellátó hatóság által 

működtetett érettségi vizsgabizottság, a jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmény esetén – a 

területileg illetékes levéltár adatszolgáltatása alapján – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság végzi el, 

és az oktatásért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az okirat felhasználása szerinti 

állam magyarországi külképviselete hitelesíti felül. 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely 

szerinti járási hivatalát jelölik ki ezek ellátására: 

21.§ (2)82 A köznevelési intézmény alapítását az alapító okirat, a tankerületi központ által fenntartott 

köznevelési intézmény esetében a szakmai alapdokumentum, továbbá – ha a fenntartó a tevékenységet 

nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el – a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására 

jogosító 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. A bejelentést költségvetési szerv esetén a törzskönyvi 

nyilvántartást vezető szervnél, a tankerületi központ és az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott 

intézmény esetében a hivatalnál, más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes 

köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál kell teljesíteni. A nem állami szerv által alapított intézmény 

„nyilvántartásba vétele során figyelembe kell venni a 75. § (1) bekezdés szerinti jelentésben 

foglaltakat.”, 2018. április 1-jén lép hatályba 

 (4a)90 A (4) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás 

közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető 

szerv – ha ezt tőle a kérelem benyújtója kéri – a (4) bekezdés szerinti határidőben értesíti költségvetési 

szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet, a tankerületi központ és az állami felsőoktatási 

intézmény által fenntartott intézmény esetében a hivatalt, más esetben a köznevelési intézmény 

székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságot. 

 

(9)99 A nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg a köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelöli azt 

a nevelési-oktatási intézményt, amely a megszűnt intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók 

felvételét nem tagadhatja meg. A hivatal a köznevelés információs rendszeréből (a továbbiakban: KIR) 

továbbítja a megszűnt intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló nevét és lakóhelyét, tartózkodási 

helyét a köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára a nevelési-oktatási intézmény kijelölése 

céljából. Az intézményt úgy kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló számára a kijelölt intézményben a 

nevelés, a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. A köznevelési intézmény 

nyilvántartásból való törléséről szóló jogerős határozatot a köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

megküldi a területileg illetékes tankerületi központnak, szakképző iskola esetében az állami szakképzési 

és felnőttképzési szervnek, települési önkormányzatnak, a törvényben meghatározott feladataik ellátása 

érdekében. A határozat tartalmazza annak az intézménynek a kijelölését, amely a gyermek, a tanuló 

felvételét nem tagadhatja meg. 

 

23.§ (3)108 Újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében az 22. § (1)–(2) bekezdésben 

meghatározottak szerinti működéshez szükséges feltételeket – az iskolatípusnak megfelelő, adott évben 

nem induló évfolyamok, osztályok, csoportok vonatkozásában – felmenő rendszerben, fokozatosan 

elégséges megteremteni. A feltételek fokozatos megteremtését a köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

törvényességi ellenőrzés keretében évente vizsgálja. Ha ennek keretében megállapítást nyer, hogy az (5) 
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bekezdés szerinti ütemtervben vállalt feltételek nem teljesülnek, a működési engedély visszavonásra 

kerül. 

(6)109 Az engedély kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság dönt. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a (7) bekezdés a) pontja, (8) bekezdés b) pontja 

tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni. A szakértői véleményt nevelési-oktatási intézmény 

és pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében köznevelési szakértő, pedagógiai-szakmai szolgáltató 

intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézmény adja ki. 

30.§ (5) Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a 

nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, 

c)130 a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

vezetője az oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el. 

 

33. § (1)145 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. 

 

(5)147 A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kezdeményezi a működési támogatás folyósításának 

felfüggesztését az oktatásért felelős miniszternél, ha a nevelési-oktatási intézmény a (1) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségének nem tett eleget. E rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a nevelési-

oktatási intézmény a kötelezettségének megfelelő számú jelentkező hiányában nem tudott eleget tenni. 

 

34. § (1)148 A köznevelési feladatokat ellátó hatóság elkészíti és vezeti az egyházi, magán köznevelési 

intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények jegyzékét. 

(2)149 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. 

(2a)184 A KIR központi nyilvántartás adataihoz a hivatal a köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

részére – feladatellátásához szükséges adatok tekintetében – közvetlen hozzáférést biztosít. 

 

50.§ (8)240 A köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban 2018. április 1-jén – a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a 

köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok 

véleményét és az illetékes tankerületi központ egyetértését. Ha az illetékes tankerületi központ nem ért 

egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság döntésével, illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság 

megkeresése kézhezvételét követő 15 napon belül az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért 

felelős miniszter állapítja meg a felvételi körzethatárokat. 

(9)241 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedően 

ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az intézmény 
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székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érdekelt 

köznevelési feladatokat ellátó hatóságok véleményét. 

 

58.§ (5)250 Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval 

szemben a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem, a (4) bekezdés f) pontjában 

és a (7) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő 

fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a 

tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium segítséget nyújt a szülőnek az új iskola, 

kollégium megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés 

megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó 

iskolától, kollégiumtól nem kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában, kollégiumban történő 

elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három 

napon belül köteles megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon 

belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. Az 

iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-oktatás 

igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. Szakképzési centrum tanulója esetében a szakképzési 

centrum másik tagintézménye is kijelölhető. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata 

fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi 

büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával 

megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre 

és juttatásokra nem terjed ki. A (4) bekezdés f) pontjában és a (7) bekezdés e) pontjában meghatározott 

fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új tanulói jogviszony, kollégiumi 

tagsági viszony létesítéséig. 

 

77.§(4)365 Az oktatásért felelős miniszter kezdeményezi a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnál, 

hogy határidő kitűzésével hívja fel az érintett települési önkormányzatot a köznevelési feladatainak 

ellátásával összefüggő törvénysértés megszüntetésére. Az oktatásért felelős miniszter, ha az az egyházi 

köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény működésével, működtetésével 

összefüggésben jogsértés megalapozott gyanúja merül fel, tájékoztatja a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóságot. 

 

83.§ (2) e)389 ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- 

és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; 

ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási 

intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, 

 

84.§ (6)399 A köznevelési feladatokat ellátó hatóság engedélyezi a működési engedéllyel rendelkező 

intézmények fenntartói számára a székhely, telephely változását tanítási évben, nevelési évben más, 

előre nem látható okból is. Ha a fenntartó három éven belül másodszor kéri előre nem látható okból a 

székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak le kell 

folytatnia a 34. § (2) bekezdésében szabályozott törvényességi ellenőrzést. 
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