
INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS FENNTARTÓI FELADATOK A 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN  

HAVI LEBONTÁSBAN  

 

2021/2022. 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 név-

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

EMMI r. 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.08) EMMI rendelet Tvr. r. 

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

dásáról 

Vizsg. 

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

zésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) 

Kormányrendelet 

Ptk r. 

 

 

  

https://net.jogtar.hu/
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2021. szeptember 

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

szeptember 1. A tanítási év első félévének első napja Tvr. 2. § (2) 

augusztus/ 
szeptember 

Az intézmény éves munkatervének elkészítése és 

elfogadása 
igazgató, nevelő-

testület 
EMMI r. 3.§ (1) 

szeptember 5. 
Érettségi jelentkezés az őszi (október-november) 

vizsgaidőszakra 
középfokú iskola 

igazgatója 
Vizsg. 12.§ (6) c) 

szeptember 1-7. 
Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év első 

és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó heté-

nek keretében – az igazgató határozza meg. 
AMI igazgató Tvr. 3. § (1) 

szeptember 5. 
Összesítő jelentés megküldése az érettségi vizsgák-

ra történt jelentkezésekről 
középfokú iskola 

igazgatója 
Vizsg. 12.§ (11) 

b) 

szeptember 15. A tankönyvek pótrendelésének határideje   igazgató 
EMMI r.  
184/F. § (1) c) 

2021. október 

október 15. 

DIFER-mérés: A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, 

fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres 

megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák felmérik azon első évfolyamos 

tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a 

tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a 

későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokolt-

nak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység 

megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását. 
 

alapfokú iskola 

igazgatója, alsó 

tagozatos tanítók 
Tvr. 11.§ (9) 

október 10. 

Jóváhagyás céljából meg kell küldeni a fenntartó-

nak a középfokú iskola által meghirdetendő tanul-

mányi területek tervezett létszámadatait. Ha a fenn-

tartó öt munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor 

hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 

igazgató EMMI r. 26.§ (3) 

október 15.  

A köznevelési intézmény az október 1-jei állapot 

szerinti közérdekű adatairól - a Köznevelés Infor-

mációs Rendszerén (KIR) keresztül és az ott meg-

határozott formában - statisztikai céllal az Országos 

Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) kereté-

ben adatokat közöl. 

igazgató (a közne-

velési intézmény 

képviselője) 
Vhr. 25. § (3)  
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október 20. 

Jóváhagyja a középfokú iskola által meghirdetendő 

tanulmányi területek tervezett létszámadatait Ha a 

fenntartó öt munkanapon belül nem nyilatkozik, 

akkor hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 

fenntartó EMMI r. 26.§ (3) 

október 20. 
A középfokú iskola megállapítja a tanulmányi terü-

letek fő jellemzőit és belső kódjait és rögzíti a 

KIFIR rendszerben. 

középfokú iskola 

igazgatója 
EMMI r. 32. § (2) 

október 20. 
A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és 

azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a 

KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi. 

középfokú iskola 

igazgatója 
EMMI r. 32. § (3)  

    

október 30. 

A nevelési-oktatási intézmény közzétételi listája 

szerinti adatok és dokumentumok október 1-jei 

állapotnak megfelelő felülvizsgálata és  közzététele 

a KIR tájékoztató rendszerén keresztül.  

igazgató (a közne-

velési intézmény 

képviselője) 
Vhr. 24. § (1) 

október 31. 

Normatív támogatás pótigénylés, lemondás: A 

fenntartó a becsült gyermek-, tanulólétszám válto-

zása miatt bekövetkező lemondást vagy pótigény-

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

alapú támogatás tárgyév szeptember–december 

hónapokra vonatkozó módosítására  
b) a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támo-

gatás módosítására  
a tárgyév október 31-éig kezdeményezi. 

fenntartó Vhr. 37./C. § (4) 

október 31. 

Normatív támogatás pótigénylés, lemondás: A 

fenntartó a minősített pedagógusok tárgyévi 

foglalkoztatotti létszámának változása miatt bekö-

vetkező lemondást vagy pótigényre vonatkozó beje-

lentést köznevelési intézményenkénti, előmeneteli 

rendszerben megállapított fokozat szerinti bontás-

ban kezdeményezi. 

fenntartó Vhr. 37./C. § (4) 

október 31. 
A közzétételi lista és dokumentumok megküldése 

az újonnan létrejött iskola esetében a KIR tájékozta-

tó rendszerébe.  

igazgató (a közne-

velési intézmény 

képviselője) 

Nkt. Vhr. 24. § 

(3) 

október 31. 

A középfokú iskola értesíti az ált. iskolát, hogy 

az ott végzett tanulók a középfokú iskola első két 

évfolyamán milyen tanulmányi eredményt értek 

el. A középfokú iskola megküldi az általános isko-

lának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá 

az elért tanulmányi eredményeket. Az általános 

iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és 

személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola 

honlapján, annak hiányában a helyben szokásos 

módon nyilvánosságra hozza. 

alap- és középfokú 

iskola igazgatója 
Nkt. 81. §   
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október 31. 

A nyolcadik évfolyamra járó tanulók tájékozta-

tása a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjé-

ről, továbbá a hetedik évfolyamra járó tanulók szü-

leit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcso-

latos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteni-

ük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 

kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldön-

tése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 

felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági 

döntés szerint kell továbbítania. 

alap- és középfokú 

iskola igazgatója 

EMMI r.31. §  
(1)-(2) 
 

2021. november 

november 5. 
A DIFER alkalmazásában érintett tanulók létszá-

mának jelentése a Hivatalnak. 
alapfokú iskola 

igazgatója 
Tvr. 11.§ (9) 

november 20. 

Az olvasási-szövegértési és matematikai alapkés-

zségeket (kompetencia) vizsgáló, ill. idegen nyelvi 

és célnyelvi (két tannyelvű iskolák) országos méré-

sekhez szükséges adatokat az érintett köznevelési 

intézmények az Oktatási Hivatal részére elküldik a 

Hivatal által meghatározott módon, a KIR-en ke-

resztül. 

alap- és középfokú 

iskola igazgatója 
Tvr. 11. § (1) 

2021. december 

december 4. 
A DIFER keretében vizsgálják meg az iskolák a 

kiválasztott tanulókat. 
alap- és középfokú 

iskola igazgatója 
Tvr. 11.§ (9) 

december 3. 
Általános iskolai tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. 

igazgató,  
osztályfőnök 

Tvr. 2. melléklet 

9.  

december 10. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező in-

tézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatal-

nak – a Hivatal által meghatározott módon – a 

hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra 

jelentkezők alapján a feladatlapigényüket. 

igazgató 
Tvr. 2. melléklet 

10. 

2022. január 

január 2.  

A tanuló szülője – a félév utolsó napját megelőző 

harmincadik napig (december 22.). Legkésőbb ed-

dig az időpontig továbbíthatja az iskola igazgatója a 

kormányhivatal felé a kiskorú tanuló szülőjének azt 

a bejelentését, hogy a tanuló félévi osztályzatát 

független vizsgabizottság állapítsa meg 

igazgató EMMI r. 73. § (2) 

a rendelet nem 

határoz meg a 

jelen tanévtől  

a vizsgálatra 

időpontot 

NETFIT-mérés: A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata – 1-4. évfolyamon, vala-

mint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók esetében kell megszervezni. 

igazgató, 

testnevelőtanárok 
Tvr. 11.§ (11) 
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január 22. Az általános középfokú felvételi eljárás kezdete, 

központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokban, ill. kilencedik évfo-

lyamra jelentkezők számára az érintett intézmé-

nyekben. 

igazgató 
Tvr. 2. melléklet 

13., 14. 

január 21. A tanítási év első félévének utolsó napja. Tvr. 4.§ (1) 

január 28. 

Az iskolák értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló 

esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben 

az első félév utolsó napját az igazgató állapítja 

meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt mun-

kanapon belül kell megküldeni 

igazgató Tvr. 4.§ (1) 

január 31. 

Normatíva igénylés: A fenntartó a támogatásokra 

vonatkozó kérelmét január 31-éig kizárólag a kincs-

tár fenntartó székhelye szerint területileg illetékes 

megyei igazgatóságához nyújthatja be. E határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

fenntartó Vhr. 37/C. § (1) 

2022. február 

február 7. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által meghatározott módon 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 
igazgató 

Tvr. 2. melléklet 

18. 

február 3. 

Az első félév utolsó napját követő tizenöt napon 

belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el 

kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, 

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A ne-

velőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskola-

széknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 

igazgató, nevelőtes-

tület 
Tvr. 4.§ (2) 

február 10. 

A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók létszámát a 44/J. §-ban 

foglalt adatok szerint összesítve, valamint az alkal-

mazott intézkedéseket feladatellátási helyenként 

összesített formában, évfolyamonkénti és tantár-

gyankénti bontásban az adott tanév első félévére 

vonatkozóan február 10-éig továbbítja a pedagógi-

ai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára. 

igazgató Vhr. 26/A. § (2) 

február 15. Tájékoztató az óvoda nyári zárva tartásáról. óvodavezető EMMI r.. 3. § (7) 

február 15. 
Érettségi jelentkezés a tavaszi (május-júniusi) 

vizsgaidőszakra 
középfokú iskola 

igazgatója 
Vizsg. 12.§ (6) b) 

február 18. 

Középiskolai jelentkezési lapok és tanulói adat-

lapok továbbítása: Az általános iskola továbbítja a 

tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolák-

nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hi-

vatalnak. 

igazgató 
Tvr. 2. melléklet 

20. 
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február 28. 

Fenntartóváltás kezdeményezése: A köznevelési 

intézmény fenntartója az intézkedés tervezett vég-

rehajtása éve februárjának utolsó munkanapjáig 

kezdeményezheti egy másik köznevelési intézmény 

fenntartójánál, hogy az általa fenntartott intézmény 

fenntartói jogait és kötelezettségeit a következő 

tanévtől adja át. 

fenntartó Nkt. 84.§ (8) 

2022. március 

március 7–11. 
Ha az iskola csatlakozott a projektoktatást lehetővé 

tevő témahét programhoz: „Pénz7” pénzügyi és 

vállalkozói témahét 
iskola Tvr. 10.§ (1) a) 

március 15. 
Továbbképzési program felülvizsgálata. 

igazgató 
 Ptk. r.1. § (2) 
 

március 15. 
A 2022/2023. nevelési évre, tanévre szóló beisko-

lázási terv elkészítése. 
igazgató 

Ptk. r. 1. § (3) 
 

február 22 - 

március 11. 
A szóbeli meghallgatások az általános középfokú 

felvételi eljárás keretében. 
középfokú iskola 

igazgatója 
Tvr. 2. melléklet 

21. 

március 16. 
A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelent-

kezők felvételi jegyzékét. 
középfokú iskola 

igazgatója 
Tvr. 2. melléklet 

22. 

március 21 - 22. 
A középfokú továbbtanulás tanulói adatlapjai 

módosításának lehetősége az általános iskolában. 
alapfokú iskola 

igazgatója 
Tvr. 2. melléklet 

23. 

április 4 - 8. 
Ha az iskola csatlakozott a projektoktatást lehetővé 

tevő témahét programhoz: Digitális Témahét 
iskola Tvr. 10.§ (1) b) 

március 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi 

az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap má-

sodik példányát. A módosító tanulói adatlapot ek-

kor kell megküldeni a Hivatalnak. 

alapfokú iskola 
Tvr. 2. melléklet 

24. 

március (30 

nappal az ált. 

iskolai beíratás 

előtt) 

Az általános iskolai beíratás időpontjának kihir-

detése (Kormányhivatalok Járási Hivatalai) 
fenntartó, alapfokú 

iskola igazgatója 

Nkt. 50. § (7), 

EMMI r. 22. § 

(1)-(2) 

március –  
április 

A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség 

nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a 

települési önkormányzat, a tankerületi központ 

(feladatellátás kötelezettje) évente köteles fel-

mérni 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. 

 

fenntartó 
Nkt. 83.§ (7) 

 

március –  
április 

A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi fenntartó 
EMMI r.  
159/A. § (1) 
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iskolai nevelés-oktatás iránti, a következő nap-

tári évben kezdődő nevelési évre, tanévre vo-

natkozó igényt az első óvodai nevelési évre, 

első iskolai évfolyamra beiratkozni szándé-

kozók körében a feladatellátás kötelezettje – 

az érintett helyi települési nemzetiségi ön-

kormányzattal együttműködve – méri fel. Az 

igényfelmérés során a feladatellátás kötelezettje 

az érdekelt települési, területi vagy országos 

nemzetiségi önkormányzat véleményének 

kikérésével tájékoztatót készít a szülők szá-

mára. A tájékoztatót az óvodai, általános isko-

lai beiratkozásról szóló tájékoztatóval egy idő-

ben, azzal megegyező módon kell a nemzetisé-

gi feladatellátásban érdekelt intézményekben 

közzétenni. 

2022. április 

április 12. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvé-

teli rangsort a – Hivatal által meghatározott módon 

– megküldi a Hivatalnak. 

középfokú iskola 

igazgatója 
Tvr. 2. melléklet 

27. 

április 15. 

Tájékoztató a választható tantárgyakról: Tájé-

koztató a fenntartó jóváhagyását követően történő 

közzététele azokról a tantárgyakról, amelyekből a 

tanulók a 2022/2023. tanévben választhatnak, kö-

zépiskolában tájékoztatást nyújtása továbbá az 

érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is.  

iskola igazgatója EMMI r. 15. § (1) 

április 

Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkor-

mányzati fenntartású óvodai feladatot ellátó közne-

velési intézmény beiratkozáskor köteles beszerezni 

a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek 

első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést. 

óvodavezető Vhr. 37.§ (5) 

április 25 - 29. 
Ha az iskola csatlakozott a projektoktatást lehetővé 

tevő témahét programhoz: Fenntarthatósági Té-

mahét  
iskola Tvr. 10.§ (1) c) 

április 29. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

középfokú iskola 

igazgatója 
Tvr. 2. melléklet 

29. 

április 29. 
Április utolsó munkanapjáig elkészíti a tankönyv-

rendelést a megfelelő egyeztetések betartásával 
igazgató 

EMMI r, 184/F.§ 

(1) b) 

április 29. 
Középfokú iskolák utolsó, befejező évfolyamán a 

tanítási év utolsó tanítási napja. 
igazgató Tvr. 2.§ (3) c) 

    

2022. május 
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május 20.  

Felmérés a 2022/2023. tanév során a tanuló által 

szabadon választott tanítási órán való részvétel-

ről, továbbá arról, hogy az állami általános iskolá-

ban a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és 

erkölcstan órán kíván részt venni. 
 

igazgató, iskola EMMI 14. § (5) 

május 15. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév 

vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmin-

cadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megál-

lapítása céljából független vizsgabizottság előtt 

kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg 

kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát 

tenni. Legkésőbb eddig az időpontig továbbíthatja 

az iskola igazgatója a kormányhivatal felé a tanuló-

nak, ill. a kiskorú tanuló szülőjének azt a bejelenté-

sét, hogy a tanuló év végi osztályzatát független 

vizsgabizottság állapítsa meg. 
 

igazgató EMMI r. 73. § (2) 

a) a 6. évfo-

lyamon 2022. 

május 18–31., 

b) a 8. évfo-

lyamon 2022. 

május 4–17., 

c) a 10. évfo-

lyamon 2022. 

április 20. – 

május 3. 

 

Országos kompetenciamérés: az Nkt. 80. § (1) 

bekezdésében meghatározott, a tanulók szö-

vegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. 

évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) be-

kezdésének figyelembevételével; 

Azok az iskolák, amelyekben a matematika 

tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktat-

ják, az (5) bekezdésben szereplő adatszolgálta-

tás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok 

a tanulók, akik számára a matematika mérőesz-

közt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. 

Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzeti-

ség nyelvén teljesítik. 

igazgató, iskola 
 

Tvr. 11. § (1)-(6) 
EMMI r.. 79. § 

(1) 
 

május 31. 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben 

szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tan-

könyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a 

jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanu-

lók kikölcsönözhetnek. 

igazgató 
EMMI r. 184/G.§  

(4) 

május 27. 

Új iskola indítása esetén, valamint – a fenntartói 

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

se szerinti esetekben a tervezett indítás vagy a meg-

szüntetés, az átszervezés évének május utolsó mun-

kanapjáig, nyújthatja be a fenntartó a megyeszék-

hely szerinti járási hivatalhoz az intézmény műkö-

désének megkezdéséhez szükséges engedély iránti 

fenntartó Vhr. 39.§ (5) 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2012-20-20-5H
https://njt.hu/jogszabaly/2012-20-20-5H
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kérelmet. A kérelem benyújtására meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

május 31. 
[2019. 04. 01 – 

05. 31.] 

A fenntartó minden év április 1. és május 31. között 

a KIR honlapján keresztül köznevelési intézmé-

nyenként és feladatonként az adatszolgáltatás évét 

megelőző naptári évről statisztikai célra a 20. § 

szerinti közérdekű pénzügyi és gazdálkodási ada-

tokat közöl. 

fenntartó 
Vhr. 19. § (1) 
 

május 28. 

A nevelési-oktatási intézmény 2022/2023. tanévre 

tervezett fenntartói jogának átadásával, átalakí-

tásával, megszüntetésével, az alapfokú művészeti 

iskolában a tanszak indításával vagy megszünte-

tésével kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala. 

fenntartó Nkt. 84. § (7) 

2022. június 

június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott középfo-

kú felvételi jogorvoslati eljárás befejezése a fenn-

tartónál. 
fenntartó 

Tvr. 2. melléklet 

33. 

június 11. 

Az iskolák 6. és 8. évfolyamán elvégzett idegen 

nyelvi mérés tanulói és intézményi adatainak 

megküldése a Hivatal által meghatározott módon. 

A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal 

által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, 

és az eredményeket idegen nyelvenként és évfo-

lyamonként lebontva a honlapján, annak hiányá-

ban a helyben szokásos módon teszi közzé. 

igazgató Tvr. 11.§ (5) 

június 15. A tanítási év második félévének utolsó napja Tvr. 2.§ (2) 

június  Meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét. igazgató 
EMMI r. 184/I.§ 

(7) 

június 15. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatával kapcsolatos mérés eredményeit az 

érintett nevelési-oktatási intézményeknek fel kell 

tölteniük a NETFIT® rendszerbe. 

igazgató Tvr. 11.§ (8) 

június 20. 

A fenntartói jog átvétele miatt a fenntartó be-

nyújthatja a megyeszékhely szerinti járási hivatal-

hoz az intézmény működésének megkezdéséhez 

szükséges engedély iránti kérelmet. A kérelem 

benyújtására meghatározott határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

fenntartó Vhr. 39.§ (5) 

június 22 – 24. Beiratkozás középfokú iskolába igazgató 
Tvr. 2. melléklet 

34. 



INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS FENNTARTÓI FELADATOK A 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN  

HAVI LEBONTÁSBAN  

 

HATÁRIDŐ A FELADAT LEÍRÁSA 

A KÖTELEZETT-

SÉGET MEGHA-

TÁROZÓ NORMA 

CÍMZETTJE 

A FELADATOT 

ELŐÍRÓ JOGI 

RENDELKEZÉS 

június 30. 

Köznevelési intézményenkénti tájékoztatás arról, 

hogy a 2021/2022. tanítási évben 

 munkakör-típusonként hány álláshely létesítésé-

re, megszüntetésére került sor; 

 hány köznevelési intézmény alapításáról, átala-

kításáról, jogutód nélküli megszüntetéséről szü-

letett döntés;  

 hány köznevelési intézmény fenntartói joga 

került átadásra, milyen fenntartónak történt az 

átadás, s mi az átadott intézmény OM azonosító-

ja. 

fenntartó Vhr. 25. § (1) 

június 30. 

Normatíva pótigénylés, lemondás:  

A fenntartó a becsült gyermek-, tanulólétszám vál-

tozása miatt bekövetkező lemondást vagy pótigény-

lésre vonatkozó bejelentését 

a) a gyermek-, tanulólétszám alapján járó átlagbér 

alapú támogatás tárgyév szeptember–december 

hónapokra vonatkozó módosítására, 

b) a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támo-

gatás módosítására, 

c) a tankönyvtámogatás módosítására  

a tárgyév június 30-áig kezdeményezi. 

fenntartó Vhr. 37./C. § (4) 

június 30. 

Az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó 

intézmény részére azon tanulók nevének -- a 

szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény 

számával együtt –, történő elküldése, akiknek a 

felülvizsgálata a 2022/2023. tanévben esedékessé 

válik. 

iskola 
EMMI r.. 95. § 

(6) 
 

június 30. 

A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók létszámát a Vhr.  44/J. §-

ban foglalt adatok szerint összesítve, valamint az 

alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyen-

ként összesített formában, évfolyamonkénti és tan-

tárgyankénti bontásban az adott tanév második 

félévére vonatkozóan továbbítja a pedagógiai-

szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára. 

igazgató, iskola Vhr. 26/A. § (2) 
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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 ne-

velőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskola-

széknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 

igazgató, nevelőtes-

tület 
Tvr. 4.§ (2) 

2022. augusztus 

augusztus 15. Tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak igazgató 
EMMI r. 105. § 

(3) 

augusztus 15-31.  
 

A javítóvizsga megszervezése az iskolában, mely-

től 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 alapfe-

ladat ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév 

augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy 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 határ-

idő elmulasztása jogvesztő. 

fenntartó Vhr. 37/D. § (1)  

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

A tanév során elvégzendő egyéb feladatok 

Tanév során 

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten 

el kell végezni az adott intézményre vonat-

kozó, az országos kompetenciamérés, a nyel-

vi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, 

valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizi-

kai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre 

álló adatainak elemzését, értékelését. A neve-

lőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni az isko-

laszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenn-

tartónak. 

igazgató, iskola Tvr.4.§ (3) 

Tanév során 

A köznevelési intézmény képviselője a KIR-

ben az oktatási azonosító számmal kapcsolato-

san nyilvántartott adatok változását a válto-
igazgató Vhr. 16. §  
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zást követő öt napon belül köteles bejelenteni. 

Tanév során 

A köznevelési intézmény képviselője a KIR 

honlapján keresztül az Nkt. 44. § (5) és (7) be-

kezdésében meghatározott adatok megküldésé-

vel a gyermek, a tanuló, az óraadó, a pedagó-

gus-munkakörben, a pedagógiai előadói és a 

pedagógiai szakértői munkakörben, valamint a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott részére a jogvi-

szony létesítésének napját követő öt napon be-

lül tizenegy jegyű azonosító szám (a további-

akban: oktatási azonosító szám) kiadását kez-

deményezi. A pedagógiai szakszolgálat képvi-

selője azon pedagógiai szakszolgálati ellátás-

ban részesülő személy részére is kezdeményezi 

oktatási azonosító szám kiadását a KIR honlap-

ján keresztül az Nkt. 44. § (5) bekezdés a)–j) és 

m)–o) pontjában meghatározott adatok meg-

küldésével, aki nem áll jogviszonyban nevelési-

oktatási intézménnyel és nincs oktatási azono-

sító száma. 

igazgató Vhr. 14. § (1)  

 

A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség 

nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a 

települési önkormányzat, a tankerületi központ 

(feladatellátás kötelezettje) évente köteles fel-

mérni 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. 

 

fenntartó 
Nkt. 83.§ (7) 

 

Tanév során 

Az új fenntartó a köznevelési intézmény műkö-

déséhez szükséges engedély véglegessé válását 

követő öt napon belül a KIR honlapján keresz-

tül megadja a fenntartó hivatalos nevét, adó-

számát, KSH statisztikai számjelét, székhelyét, 

képviseletére jogosult személy nevét, beosztá-

sát, elérhetőségeit, az új köznevelési intézmény 

hivatalos nevét és székhelyét, elérhetőségeit. A 

fenntartó Vhr. 8. § (1) 
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fenntartó ezzel az adatszolgáltatással tesz ele-

get az Nkt.-ban előírt, a KIR-be történő beje-

lentkezési kötelezettségének. 

Tanév során 

A fenntartó vagy annak megbízásából a közne-

velési intézmény képviselője a szünetelést el-

rendelő fenntartói döntés kézhezvételétől szá-

mított öt napon belül köteles a KIR-en keresz-

tül bejelenteni a köznevelési intézmény műkö-

désének szüneteltetését. 

fenntartó Vhr. 10. § (1) 

Tanév során 

Ha a köznevelési intézmény az (1) bekezdés 

szerinti szünetelést követően a bejelentést kö-

vető nevelési évben vagy tanévben folytatja 

működését, a köznevelési intézmény képviselő-

je legkésőbb augusztus 25-ig köteles a Hivatal-

tól az OM azonosító visszaállítását kérni. 

fenntartó Vhr. 10.§ (3) 

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 bemu-

tatásával – tájékoztatja a Hivatalt. 

fenntartó Vhr. 37/H. § (1) 

Tanév során 

A fenntartó a köznevelési alapfeladat-ellátás 

megszűnésére, megszüntetésére, a köznevelési 

intézménye, feladatellátási helye megszűnésé-

re, 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 Igazgató-

ságot és a megszűnés napjától számított nyolc 

napon belül a kincstár honlapján közzétett év-

közi elszámoló adatlap alapján elszámol az 

igénybe vett támogatásokkal. Évközi elszámo-

lás esetén a fenntartót a megszűnés hónapjának 

utolsó napjáig illeti meg támogatás. 

fenntartó Vhr. 37/I. § (2) 

 

 


