
2019/2020. tanév 

Magyarázat a táblázat értelmezéséhez 

 HATÁRIDŐK avagy „Mikorra kell a feladattal elkészülni?” annak meghatározása, hogy a 

tervezés során, a munka ütemezése szempontjából milyen dátumhoz kötött a feladat elvégzője.   

 A FELADAT LEÍRÁSA avagy „Mit kell tenni?” a kötelezően megvalósítandó teendő rövid 

leírása. 

 A KÖTELEZETTSÉGET MEGHATÁROZÓ NORMA CÍMZETTJE avagy „Kinek kell a 

feladatot elvégezni?”: oszlopa arra válaszol, hogy kire telepít a jogalkotó kötelezettséget az adott 

feladat elvégzése vonatkozásában.  

 A FELADATOT ELŐÍRÓ JOGI RENDELKEZÉS avagy „Mi írja elő a feladat elvégzését?”: 

része tartalmazza a feladatot előíró jogszabályt (https://net.jogtar.hu).   

 

 

 

 

 

Felhasznált jogszabályok Rövidítésük 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Nkt. 

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

Kormányrendelet 

Vhr. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

EMMI r. 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 
Irányelv 

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet Tvr. r. 

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet1 

1A rendelet jelenleg (2019.augusztus 28.) hatályban van, de a Nkt. 2019. évi módosításával (LXX. 

törvény, 2019.07.18.), a Nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

hatályon kívül helyezésével (2019. 07. 26.) a rendelet módosítása (szinkronizálása) az ősz folyamán 

várható.  

Tke r. 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

Vizsg. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) Kormányrendelet 

Ptk r. 
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2019. szeptember 

szeptember 1. A tanév első napja Nkt. 4. § 30. 

szeptember 2. A tanítási év első félévének első napja Tvr. 2. § (2) 

augusztus/ 
szeptember 

Az intézmény éves munkatervének véleményezése 

Képviselő-

testület tárgyalja 

meg 

(jegyzőkönyvbe 

kerüljön)  

 

EMMI r. 3.§ (1) 

2019. október 

október 31. 

Normatív támogatás pótigénylés, lemondás: A 

fenntartó a becsült gyermek-, tanulólétszám 

változása miatt bekövetkező lemondást vagy 

pótigénylésre vonatkozó bejelentését 
a) a gyermek-, tanulólétszám alapján járó átlagbér 

alapú támogatás tárgyév szeptember–december 

hónapokra vonatkozó módosítására  
b) a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott 

támogatás módosítására  
a tárgyév október 31-éig kezdeményezi. 

Fenntartó - elnök 

írja alá 
Vhr. 37./C. § (4) 

október 31. 

Normatív támogatás pótigénylés, lemondás: A 

fenntartó a minősített pedagógusok tárgyévi 

foglalkoztatotti létszámának változása miatt 

bekövetkező lemondást vagy pótigényre vonatkozó 

bejelentést köznevelési intézményenkénti, 

előmeneteli rendszerben megállapított fokozat 

szerinti bontásban kezdeményezi. 

Fenntartó - elnök 

írja alá 
Vhr. 37./C. § (4) 

2020. január 

január 24. A tanítási év első félévének utolsó napja. Tvr. 4.§ (1) 

január 31. 

Normatíva igénylés: A fenntartó a támogatásokra 

vonatkozó kérelmét január 31-éig kizárólag a 

kincstár fenntartó székhelye szerint területileg 

illetékes megyei igazgatóságához (e Fejezet 

alkalmazásában a továbbiakban: Igazgatóság) 

nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

Fenntartó - elnök 

írja alá 
Vhr. 37/C. § (1) 

2020. február 

február 8. 
Az első félév utolsó napját követő tizenöt napon 

belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el 

Képviselő-testület 

tárgyalja meg 
Tvr. 4.§ (2) 
Nkt. 83.§ (2) h) 
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kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, 

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A 

nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni a 

fenntartónak, amit a fenntartó értékel. 

(jegyzőkönyvben 

szerepeljen) 

február 15. Tájékoztató az óvoda nyári zárva tartásáról.  

Fenntartói 

jóváhagyás előzi 

meg, fenntartó 

határozatot hoz 

EMMI r.. 3. § (7) 
Nkt. 83.§ (2) b) 

február 28. 

Fenntartóváltás kezdeményezése: A köznevelési 

intézmény fenntartója az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve februárjának utolsó munkanapjáig 

kezdeményezheti egy másik köznevelési intézmény 

fenntartójánál, hogy az általa fenntartott intézmény 

fenntartói jogait és kötelezettségeit a következő 

tanévtől adja át. 

képviselő-testület 

döntése, határozat 
Nkt. 84.§ (8) 

2020. március 

március 15. 
A 2018 - 2023. időszakra szóló középtávú, 

intézményi továbbképzési program 

felülvizsgálata. Fenntartói jóváhagyás. 

képviselő-testület 

döntése 
határozat hozatala 

 Ptk. r.1. § (2) 
Nkt. 83.§ (2) g) 

március (30 

nappal az ált. 

iskolai beíratás 

előtt) 

Az általános iskolai beíratás időpontjának 

kihirdetése (Kormányhivatalok Járási Hivatalai) 

Az óvodai beiratkozás napjainak meghatározása 

Fenntartó 

(képviselő-testület 

dönt), alapfokú 

iskola igazgatója 
(nincs határozat, 

mert ez a 

kormányhivatal 

által adott – 

ellentétben az 

óvodával, ahol 

egy a 

jogszabályok által 

meghatározott 

időponton belül 

kell két napot 

kijelölni) 

Nkt. 50. § (7), 

EMMI r. 22. § 

(1)-(2) 

2020. április 

április 30. 

Meghatározza az adott nevelési évben 

indítható óvodai csoportok számát, az adott 

tanítási évben az iskolában indítható osztályok, 

a kollégiumban szervezhető csoportok számát, 

Fenntartó - 
képviselő-testület  

döntése 
határozat hozatala 

 Nkt. 83.§ (2) d) 

2020. május  

május 29. 
Új iskola indítása esetén, valamint – a fenntartói 

jog átadása kivételével – az Nkt. 84. § (7) 

bekezdése szerinti esetekben a tervezett indítás 

Képviselő-testület 

felhatalmazása 

alapján az elnök 
Vhr. 39.§ (5) 
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vagy a megszüntetés, az átszervezés évének május 

utolsó munkanapjáig, nyújthatja be a fenntartó a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz az 

intézmény működésének megkezdéséhez 

szükséges engedély iránti kérelmet. A kérelem 

benyújtására meghatározott határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

május 29-ig 

Dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, 

nevének megállapításáról, gazdálkodási 

jogköréről, átszervezéséről, 

megszüntetéséről, alapfeladatának 

módosításáról, fenntartói jogának 

átadásáról. 

Fenntartó - 
képviselő-testület  

döntése 
Nkt. 83.§ (2) a) 

május 31. 
[2019. 04. 01 – 

05. 31.] 

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. 

Fenntartó - elnök 
Vhr. 19. § (1) 
 

május 29. 

A nevelési-oktatási intézmény 2020/2021. tanévre 

tervezett az alapfokú művészeti iskolában a 

tanszak indításával vagy megszüntetésével 
kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala. 

Fenntartó - 
képviselő-testület  

döntése 
Nkt. 84. § (7) 

2020. június 

június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

középfokú felvételi jogorvoslati eljárás befejezése 

a fenntartónál. 
Fenntartó - elnök 

Tvr. 2. melléklet 

36 

június 15. A tanítási év utolsó tanítási napja (a tanév maga augusztus 31-ig tart) Tvr. 2.§ (2) 

június 15. 
Véleményezi az iskolai tankönyvtámogatás 

rendjét. 

Fenntartó - elnök 

vagy képviselő-

testület 
Tke. r. 26.§ (5) 

június 20. 

A fenntartói jog átvétele miatt a fenntartó 

benyújthatja a megyeszékhely szerinti járási 

hivatalhoz az intézmény működésének 

megkezdéséhez szükséges engedély iránti 

kérelmet. A kérelem benyújtására meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

Képviselő-testület 

felhatalmazása 

alapján az elnök 
Vhr. 39.§ (5) 
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június 30. 

Köznevelési intézményenkénti tájékoztatás arról, 

hogy a 2019/2020. tanítási évben 

 munkakör-típusonként hány álláshely 

létesítésére, megszüntetésére került sor; 

 hány köznevelési intézmény alapításáról, 

átalakításáról, jogutód nélküli megszüntetéséről 

született döntés;  

 hány köznevelési intézmény fenntartói joga 

került átadásra, milyen fenntartónak történt az 

átadás, s mi az átadott intézmény OM 

azonosítója. 

Fenntartó - elnök Vhr. 25. § (1) 

június 30. 

Normatíva pótigénylés, lemondás:  
A fenntartó a becsült gyermek-, tanulólétszám 

változása miatt bekövetkező lemondást vagy 

pótigénylésre vonatkozó bejelentését 

a) a gyermek-, tanulólétszám alapján járó átlagbér 

alapú támogatás tárgyév szeptember–december 

hónapokra vonatkozó módosítására, 

b) a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott 

támogatás módosítására, 

c) a tankönyvtámogatás módosítására  

a tárgyév június 30-áig kezdeményezi. 

Fenntartó - elnök Vhr. 37./C. § (4) 

június 30. 

A tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon 

belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el 

kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, 

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A 

nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni az 

iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak, a 

fenntartónak, amit a fenntartó értékel. 

igazgató, fenntartó 

- Képviselő-testület 
határozat az 

elfogadásról 

Tvr. 4.§ (2) 
Nkt. 83.§ (2) h) 

2020. július 

július 1.     

2020. augusztus 

augusztus 15. 
Tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak. 

Fenntartó jóváhagyása. 

Igazgató,  
fenntartó 

 

EMMI r. 105. § (3) 

Nkt. 83.§ (2) g) 

augusztus 31. 
[2019. 08. 15 – 

08. 31.] 

A javítóvizsga megszervezése az iskolában, 

melytől az igazgató vagy a nevelőtestület a 

halasztott vizsga intézményének alkalmazásával 

eltérhet 

igazgató EMMI r. 65. § (1) 

augusztus 31. 
 

Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely 

alapításával vagy átvételével, új köznevelési 

alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a 

tárgyév augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy 

Képviselő-testület 

felhatalmazása 

alapján az elnök 
Vhr. 37/D. § (1)  
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átvett óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat 

esetén, vagy az intézmény feladatellátásának 

óvodai, vagy kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati 

feladattal történő bővítése esetén a működés 

megkezdését követő tizenötödik napig lehet 

benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

augusztus 31. A tanév utolsó napja Nkt. 4. § 30. 

A tanév során elvégzendő egyéb feladatok 

Tanév során 

A köznevelési intézmény képviselője a KIR-

ben az oktatási azonosító számmal 

kapcsolatosan nyilvántartott adatok 

változását a változást követő öt napon belül 

köteles bejelenteni. Fenntartó ellenőrzi 

folyamatosan. 

igazgató Nkt. 16. §  

Tanév/nevelési 

év során 

A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség 

nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a 

települési önkormányzat, a tankerületi központ 

(feladatellátás kötelezettje) évente köteles 

felmérni az érintett első óvodai nevelési évre, 

első iskolai évfolyamra – a következő naptári 

évben kezdődő nevelési évre, tanévre - 

beiratkozni szándékozók körében az érdekelt 

települési nemzetiségi önkormányzat és az 

országos nemzetiségi önkormányzat 

bevonásával. 

Az igényfelmérés során a feladatellátás 

kötelezettje az érdekelt települési, területi vagy 

országos nemzetiségi önkormányzat 

véleményének kikérésével tájékoztatót készít a 

szülők számára. A tájékoztatót az óvodai, 

általános iskolai beiratkozásról szóló 

tájékoztatóval egy időben, azzal megegyező 

módon kell a nemzetiségi feladatellátásban 

érdekelt intézményekben közzétenni. 

 

Képviselő-testület 

felhatalmazása 

alapján az elnök 

Nkt. 83.§ (7) 

Irányelv 3.§ (1) 

és (2) 

Tanév/nevelési 

év során 

Meghatározza a köznevelési intézmény 

költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és 

tandíj megállapításának szabályait, a szociális 

alapon adható kedvezmények feltételeit, 

Fenntartó - 

képviselő-testület 
Nkt. 83.§ (2) c) 

Tanév/nevelési 

év során 

Ellenőrizheti a köznevelési intézmény 

gazdálkodását, működésének törvényességét, 

hatékonyságát, a szakmai munka 

eredményességét, nevelési-oktatási 

intézményben továbbá a gyermek- és 

Képviselő-testület 

felhatalmazása 

alapján az elnök 
Nkt. 83.§ (2) e) 
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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, 

Tanév/nevelési 

év során 

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, 

Fenntartó - elnök Nkt. 83.§ (2) d) 

Tanév/nevelési 

év során 

Ellenőrzi a pedagógiai programot, a 

házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

Fenntartó - elnök 

szakértő 

bevonásával 
Nkt. 83.§ (2) i) 

Tanév során 

Az új fenntartó a köznevelési intézmény 

működéséhez szükséges engedély véglegessé 

válását követő öt napon belül a KIR honlapján 

keresztül megadja a fenntartó 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. 

Fenntartó - elnök Vhr. 8. § (1) 

Tanév során 

A fenntartó vagy annak megbízásából a 

köznevelési intézmény képviselője a 

szünetelést elrendelő fenntartói döntés 

kézhezvételétől számított öt napon belül 

köteles a KIR-en keresztül bejelenteni a 

köznevelési intézmény működésének 

szüneteltetését. 

Fenntartó - elnök Vhr. 10. § (1) 

Tanév során 

Ha a köznevelési intézmény az (1) bekezdés 

szerinti szünetelést követően a bejelentést 

követő nevelési évben vagy tanévben folytatja 

működését, a köznevelési intézmény 

képviselője legkésőbb augusztus 25-ig köteles 

a Hivataltól az OM azonosító visszaállítását 

kérni. 

Képviselő-testület 

felhatalmazása 

alapján az elnök 
Vhr. 10.§ (3) 



HATÁRIDŐ A FELADAT LEÍRÁSA 

A KÖTELEZETT-

SÉGET 

MEGHATÁROZÓ 

NORMA 

CÍMZETTJE 

A FELADATOT 

ELŐÍRÓ JOGI 

RENDELKEZÉS 

Tanév során 

A fenntartó nyolc napon belül változás-

bejelentést küld az Igazgatóság részére, ha a 

37/C. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatában, 

a köznevelési intézmény feladataiban vagy más 

nyilvántartott adataiban változás következett 

be. Ha a változás a KIR adattartalmát is érinti, 

az Igazgatóság erről – az eltérés okának 

bemutatásával – tájékoztatja a Hivatalt. 

Fenntartó - elnök Vhr. 37/H. § (1) 

Tanév során 

A fenntartó a köznevelési alapfeladat-ellátás 

megszűnésére, megszüntetésére, a köznevelési 

intézménye, feladatellátási helye 

megszűnésére, megszüntetésére, 

szüneteltetésére, fenntartói jogának átadására (a 

továbbiakban e bekezdés tekintetében: 

megszűnés) vonatkozó döntéséről és a 

megszűnés kezdő időpontjáról a döntést követő 

nyolc napon belül értesíti az Igazgatóságot és a 

megszűnés napjától számított nyolc napon 

belül a kincstár honlapján közzétett évközi 

elszámoló adatlap alapján elszámol az igénybe 

vett támogatásokkal. Évközi elszámolás esetén 

a fenntartót a megszűnés hónapjának utolsó 

napjáig illeti meg támogatás. 

Fenntartó - elnök Vhr. 37/I. § (2) 

 

 


