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16. A pedagógiai szakszolgálatok   
18. §   

(1)  A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény 
feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.  

(2)  Pedagógiai szakszolgálat  
a)  a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,  
b)  a fejlesztő nevelés,  
c)  a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá 

az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység,  
d)  a nevelési tanácsadás,  
e)  a logopédiai ellátás,  
f)  a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,  
g)  a konduktív pedagógiai ellátás,  
h)  a gyógytestnevelés,  
i)  az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  
j)  a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.  

(3)  A pedagógiai szakszolgálatok feladatainak, működési feltételeinek, feladatai 
ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja 
meg.  

 
27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség   

45. §. 
(2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek 
esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség 
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére 
szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor 
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

 
30. Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése és 
megszűnése 

50. §. 
(7)  Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a kormányhivatal, települési 

önkormányzat által működtetett intézmény esetében az önkormányzat által 
meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a 
helyben szokásos módon közzé kell tenni.  

44. A köznevelés közfeladatai, a feladatellátásra kötelezettek   
74. §   

(1)  Az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az alapfeladatok ellátásáról.  
(2)  A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, 

továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési 



szerződés útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat 
intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén 
gondoskodik.  

(3)  Ha a kormányhivatal, óvoda esetében a települési önkormányzat vallási, 
világnézeti szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-oktatási intézmény 
fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján gondoskodik a köznevelési 
feladatellátási kötelezettségéről, a megállapodás megkötése nem mentesíti a 
feladatellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében sem, akiknek a 
szülei nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett iskolába járatni 
gyermeküket. Ezekre a szülőkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési szerződés 
miatt a vallási, világnézeti szempontból semleges nevelésben, nevelés-oktatásban 
való részvételhez fűződő joguk érvényesítésében aránytalan teher nem hárulhat. 
Aránytalan teher, ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos 
körülményekhez képest – a gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési 
igényeit figyelembe véve – lényegesen nehezebbek vagy jelentős 
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek.  

(4)  A települési önkormányzat az alábbi köznevelési feladatokat ellátó intézmények 
működtetését – a 75. § (1) bekezdés szerinti köznevelés-fejlesztési tervben 
foglaltakkal összhangban – az államtól köznevelési szerződéssel átveheti:  

a)  általános iskolai nevelés-oktatás,  
b)  középiskolai nevelés-oktatás,  
c)  alapfokú művészetoktatás,  
d)  kollégiumi ellátás,  
e)  azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, 

iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem 
foglalkoztathatók együtt.  

(5)  A (4) bekezdésben foglalt feladatot ellátó intézmény működtetésének átvétele 
esetében a települési önkormányzat gondoskodik az átvett feladat tekintetében a 
felnőttoktatás megszervezéséről is.  

(6)  A fővárosban a fővárosi önkormányzat is átveheti a (4) bekezdés szerint az 
intézmény működtetését, ha a kerületi önkormányzat az adott intézmény 
vonatkozásában nem nyújtott be erre irányuló kérelmet.  

(7)  A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott településen a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére és általános iskolai nevelés-oktatására 
létrehozott intézmény fenntartói jogát köznevelési szerződéssel átveheti az 
államtól.  

75. §   
(1)  A kormányhivatal a megye területén működő helyi önkormányzatok 

véleményének kikérésével és közreműködésével feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít – amelynek 
része a megyei szakképzési terv – a köznevelési feladatok megszervezéséhez 
szükséges döntései előkészítése céljából. 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.  



(2)  A kormányhivatal a köznevelés-fejlesztési tervet legalább ötévente értékeli és 
szükség szerint módosítja.  

(3)  Az állami fenntartású gyakorló nevelési-oktatási intézményt, gyakorló 
szakszolgálati intézményt fenntartója egyoldalú nyilatkozata alapján az 
intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal felveszi a köznevelés-
fejlesztési tervbe.  

(4)  A kormányhivatal a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor beszerzi – a 
nemzetiséget érintő kérdésekben – az érintett települési, területi és országos 
nemzetiségi önkormányzat egyetértését.  

76. §   
(1)  A köznevelési szerződés keretében a települési önkormányzat vállalja a 

pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők illetményén és annak 
járulékain felül jelentkező összes működtetési költség saját forrásból történő 
finanszírozását. A települési önkormányzat vállalja az átvett intézmény épülete 
állagának megóvását, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési 
költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton 
támogatást nyújt.  

(2)  A köznevelési szerződés érvényességének ideje alatt a települési önkormányzat 
legalább olyan színvonalon biztosítja az intézmény működtetését, mint azt az 
állam az intézmény átvételének idején biztosította. E bekezdés alkalmazásában a 
feltételek megváltoztatásának minősül:  

a)  a tárgyi feltételekben bekövetkező olyan változás, amelynek 
eredményeként rosszabb körülmények között valósul meg az oktatás,  

b)  a szakmai feltételekben bekövetkező változás, amely az intézmény által 
ellátott pedagógiai feladatok számának csökkenését eredményezi,  

c)  az intézmény működtetésének átvételekor a pedagógiai program 
végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 
felszerelések hiánya.  

(3)  A feltételek megváltoztatásának vizsgálatát hatósági ellenőrzés keretében a 
kormányhivataltól kérheti az érintett szülői szervezet a nevelőtestület. Ha 
bebizonyosodik a feltételek romlása, a kormányhivatal  

a)  kötelezi az önkormányzatot az eredeti állapot helyreállítására,  
b)  bírságot szab ki,  
c)  az eredeti állapot helyreállítására irányuló ismételt felszólítás 

eredménytelenségét követően a szerződést felbontja.  
(4)  A felügyeleti bírságot az elkövetett cselekmény súlyával arányosan kell 

kiszabni.  
(5)  A települési önkormányzattal kötött köznevelési szerződés a 31. § (5) 

bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza az intézmény felvételi körzetét. A 
települési önkormányzattal kötött köznevelési szerződés érvényességi ideje öt év.  

(6)  A szerződés érvényességének ideje alatt az átvett intézmény épülete – beleértve 
a székhelyen és az összes telephelyen található épületet – nem idegeníthető el, 
nem adható bérbe, nem terhelhető meg, az oktatásból nem vonható ki. Ha a 
szerződésben foglalt feltételek teljesítését nem veszélyezteti, e bekezdésben 
foglalt kötelezettség alól a szerződést kötő kormányhivatal felmentést adhat vagy 
engedélyezheti az elidegenítést, hasznosítást.  



(7)  Az önkormányzat a szerződés megkötésének időpontjában az anyagi helyzetére 
vonatkozóan elvégzett vizsgálat alapján biztosítani tudja a szerződés 
érvényességi ideje alatt a vállalt kötelezettségek teljesítését.  

 
 

53. Hatályba léptető rendelkezések 
95.§. 

(7)  Hatályát veszti a Kt. 6. § (2) bekezdése, 24. § (5) bekezdése, 34-35. §-a, 66. § 
(9) bekezdése, 85-91. §-a, 94. § (3) bekezdés f) pontja.  

 


