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Bevezető  

Gyermekek jogai 

 

 

Eredetileg és eredendően a gyermek gondozása, nevelése, védelme a szülőre hárult. Az 

állam - a szubszidiaritás jegyében - csak akkor lépett be a szülő-gyermek viszonyba, ha 

a szülő nem tudta, vagy nem akarta teljesíteni kötelességeit a gyermekkel kapcsolatban, 

aminek következtében annak élete, neveltetése súlyos veszélybe került. Mára ez a 

helyzet megváltozott: az állam elkötelezte magát a család támogatására, hogy a szülő 

teljesíthesse kötelességeit a gyermek iránt. Különösen a második világháború után vált 

általánossá az, hogy a fejlett országok áttértek a szülőket leváltó gyermekvédelemről a 

család működtetését támogató gyermekjóléti ellátások rendszerére. Ebben a felfogásban 

született meg a gyermekek jogairól szóló egyezmény. Az államok ebben arra vállalnak 

kötelezettséget, hogy a gyermek számára, figyelembe véve szülei, gyámja stb. jogait és 

kötelességeit, biztosítják a jóléthez szükséges védelmet és gondozást, s e célból 

meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket.1. 

 

A szóban forgó felfogást tükrözik a magyar Alkotmánynak a gyermeki jogokra 

vonatkozó rendelkezései is. Más oldalról a gyermekek jogai és ezek védelme szorosan 

kapcsolódik a család védelméhez, a család állami támogatásához, illetve a nőknek, mint 

anyáknak a védelméhez. 

    

Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (továbbiakban: 

Alkotmány) 67. § (1) bekezdése rögzítette, hogy a Magyar Köztársaságban minden 

gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és 

gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. Az 

Alkotmány 70/J. § alapján a Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek 

kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni. 

 

Magyarország Alaptörvénye a XVI. cikkben rögzíti, hogy a gyermeket főszabályként 

minden olyan alapvető jog megillet, mint bármely más embert, de ahhoz, hogy a jogok  

 

1. Szöllősi Gábor: Szociális és gyermekvédelmi jog. Pécs, 1998. APTE ajk Továbbképzési szekció,  
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teljességével képes legyen élni, biztosítani kell számára az életkorának megfelelő 

minden feltételt a felnőtté váláshoz. Erre tekintettel kifejezetten a gyermekek jogaként 

rögzíti a törvény a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemre és gondoskodásra való jogot. E védelemre és gondoskodásra a gyermek 

mindenkivel szemben igényt tarthat. Ennek megfelelően a gyermek szülei, családja, az 

állam és a társadalom valamennyi tagja is köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani, 

és a társadalom fennmaradásának zálogaként biztosítani számára a megfelelő 

fejlődéséhez szükséges feltételeket. A magánszférában a gondoskodás és védelem joga 

és kötelezettsége elsődlegesen a szülőket (vagy a gyermek más törvényes képviselőit) 

illeti, illetve terheli. Ezzel összefüggésben a szülők jogaként határozza meg a 

gyermeküknek adandó nevelés megválasztását és egyben kötelezettségükké teszi a 

kiskorú gyermekükről való gondoskodást, ideértve a tanköteles gyermekük 

taníttatását is. Mindemellett a gyermekek szüleik iránti felelősségviselését is kifejezi 

annak előírásával, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni rászoruló 

szüleikről. 

    

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 

1989. november 20-án kelt egyezmény az ENSZ Közgyűlésének 1386 (XIV) számú 

1959-ben elfogadott nyilatkozata óta az első átfogó jellegű, nemzetközi jogi 

dokumentum, amely a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányán alapulva, a 

kiskorúak speciális adottságait figyelembe véve határozza meg a gyermekek jogait.  

 

Egyes jogok vonatkozásában a gyermekek számára külön jogvédelmet biztosít és 

figyelembe veszi egyes csoportok, például a hátrányos helyzetű gyermekek speciális 

jogait és a jogaik védelméhez szükséges eszközöket. 

Az egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítéséről a részes államoknak időszaki 

jelentéseket kell tenniük az e területen elért haladás vizsgálatára létrehozott Gyermek 

Jogainak Bizottságának. 

Az egyezmény egészében egybeesik azokkal a hazai törekvésekkel, amelyek az emberi 

jogok fokozott tiszteletben tartására vonatkoznak, rendelkezései megfelelő 

jogszabályalkotási munka útján beilleszthetők a hazai jogrendszerbe. 
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A köztársasági elnök 140/1990. számú határozata alapján hazánk képviselője 1990. 

március 14-én aláírta az Egyezményt. 

 

A megerősítésről az Országgyűlés 46/1991. (IX. 15.) OGY határozatában döntött. Ez 

alapján az Országgyűlés egyetértett a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt egyezmény megerősítésével, és felkérte a Köztársaság elnökét a 

megerősítő okirat kiadására, a külügyminisztert pedig az okiratnak a letéteményeshez 

való eljuttatására. 

 

A megerősítő okirat 1991. október 7-én került letétbe helyezésre az Egyesült Nemzetek 

Főtitkáránál, amely ellátja a letéteményesi feladatokat. 

 

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó 

jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt 

Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény vonatkozásában a 

következőket szükséges megjegyezni. 

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet keretében számos, a gyermekek védelmét 

szolgáló egyezmény került megalkotásra, de ezen egyezmények között kiemelkedő 

helyet foglal el a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó 

jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, 1996. október 19-én kelt Egyezmény (a 

továbbiakban: Egyezmény), amely komplex módon szabályozza a szülői felelősséggel 

és a gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos ügyekben a joghatósági, az 

alkalmazandó jogra vonatkozó kérdéseket és a határozatok elismerésének és 

végrehajtásának feltételeit, és biztosítja a határokon átnyúló ügyekben az 

Egyezményben részes Államok gyermekvédelmi hatóságai közötti együttműködést. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény indokolása rögzíti, hogy a Magyar 

Köztársaság csatlakozott a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt Egyezményhez, melynek előírásait - más nemzetközi szerződéssel együtt - 

érvényesíteni kell az oktatási jogágban. Fontos feladata a törvénynek, hogy a jogi 

szabályozás eszközével garantálja a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó 

gyermekek Alkotmányban szavatolt anyanyelvű oktatáshoz való jogának 
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érvényesülését. Érdekesség, hogy a törvény indokolása szerint a szabályozás igényét 

támasztja az is alá, hogy az Alkotmányban garantált tanszabadság és tanítás szabadsága 

nem érvényesülhet olyan közegben, amelyben az állam határozza meg teljes egészében 

az oktatás tartalmi követelményeit. 

    

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény célját tekintve némileg 

ellentétes megközelítést fogalmaz meg, megteremtve a köznevelésben az állam 

meghatározó szerepét.  

 

A Törvény deklarálja, hogy a cél egy olyan köznevelési rendszer megteremtése a 

szabályozás eszközével, amely egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást 

biztosít minden gyermek részére annak érdekében, hogy a közjót és mások jogait 

tiszteletben tartó, képességeinek kiteljesítésére, képességein belül a lehető legteljesebb 

önálló életre, és céljainak elérésére képes embereket neveljen. Újdonsága, hogy a tanuló 

kötelességeinek felsorolása megelőzi a jogok felsorolását, és deklarálja a közösség 

jogait is. 

 

Dolgozatom célja – a vonatkozó jogszabályok és azok indokolásainak 

felhasználásával - annak bemutatása, hogy miként összegezhető azon változás, amely 

során míg a közoktatás rendszerében az állam az ágazati irányítás keretébe tartozó 

feladatokat látta el, és a közoktatás rendszere működtetéséért viselt felelősséget, addig a 

köznevelés rendszerében az állam az ágazati irányítás feladatai mellett átvette a konkrét 

oktatásszervezési feladatokat, továbbá magához vonta az intézményfenntartással együtt 

járó feladatok egy részét és állami feladattá minősítette a köznevelés szolgáltatás 

közvetlen végrehajtását is.  
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1.  

Tanácsrendszer helyébe lépő önkormányzati rendszer 

 

Magyarországon a tanácsrendszer helyébe a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény alapján a helyi önkormányzati rendszer lépett.  

 

A túlzott centralizáció kevés teret adott a helyi önállóságnak. A helyi cselekvések 

demokratikus irányítói ténylegesen nem a választott testületek, hanem a tanácsi vezetők 

voltak, akiket felsőbb állami szervek kézi vezérléssel kívántak mozgatni, és akik egyben 

alá voltak rendelve a szintén felülről vezérelt monolitikus állampárt helyi szervezetének 

is.  

 

Az utolsó tanácstörvény 1971-ben több önkormányzati félmegoldást próbált a régi 

tanácsrendszerbe beépíteni, ezek a korszerűsítési próbálkozások azonban a 

tanácsrendszeren belül már nem tudták meghozni a kívánatos eredményt. 

 

Mindezt felismerve az Országgyűlés a többpártrendszerű demokratikus jogállam 

kiépülésével egyidejűleg a tanácsrendszer helyébe az önkormányzati rendszert vezette 

be. 

 

A tanácsrendszert felváltó helyi önkormányzati rendszer új alkotmányos alapokra 

helyezése a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló a 1990. évi 

LXIII. törvény (továbbiakban: Törvény), mint alkotmánymódosító törvény érdeme.  

 

Az alkotmánymódosításhoz végrehajtó törvények is kapcsolódtak: 

- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi 

LXIV. törvény; 

- a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.); 

- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény; 

- a köztársasági megbízottak jogállásáról, hivataláról és egyes feladatairól szóló 1990. 

évi XC. törvény; 

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

- a fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény. 
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Az Alkotmánynak a helyi önkormányzatokról szóló új fejezete - amely A tanácsok című 

fejezete helyébe kerül - az önkormányzáshoz való jogot a községnek, a városnak, a 

fővárosnak, kerületeinek és a megyéknek adta meg. 

 

A népfelség elve alapján a helyi önkormányzáshoz való jog a község, a város, a főváros 

és kerületei, valamint a megye választópolgárainak a közösségét illette. 

A helyi önkormányzás alapjogai a magyar történelmi hagyományokra, az Európa 

Tanács 1985. évben elfogadott Helyi Önkormányzatok Európai Kartájában 

megfogalmazott alapelvekre épülnek. 

 

A Törvény abból indult ki, hogy a helyi önkormányzás alapjogai egyenlőek, a helyi 

önkormányzatok - alapvető önkormányzati jogaikban - egyenjogúak. Törvény határozza 

meg mind az önkormányzati jogokat, mind az önkormányzati kötelezettségeket. Az 

alapjogok egyenlősége mellett az önkormányzatok kötelezettségei a lakosság számától 

és egyéb feltételektől függően eltérőek lehetnek. 

 

Fontos önkormányzati alapelv, hogy az önkormányzati jogok, illetőleg az önkormányzat 

jogszerű hatáskör gyakorlása bírósági védelemben részesülnek. Az állami törvényességi 

ellenőrzést gyakorló szerv a bíróságtól kérheti a jogsértő önkormányzati döntés 

megsemmisítését; és az önkormányzat is a bírósághoz fordulhat a jogsértő 

államigazgatási döntés ellen. Hatásköri összeütközés esetén az önkormányzat az 

Alkotmánybíróságnál tehetett indítványt, továbbá tőle kérhette az önkormányzat jogát 

sértő alkotmányellenes jogszabály, egyéb jogi irányítási eszköz felülvizsgálatát. 

 

A választópolgárok az önkormányzás folyamatos gyakorlására képviselő-testületet 

választanak, kivételes esetben, nagyobb jelentőségű ügyben helyi népszavazással 

döntenek. 

 

A Törvény a helyi önkormányzás alapjogait állapította meg. Ilyen alapjog az 

önkormányzati önállóság, az önkormányzati ügyek önálló szabályozása és igazgatása, 

önálló intézése. A helyi önkormányzás önállósága jut kifejezésre abban is, hogy az 

önkormányzati döntés kizárólag jogszabálysértés esetén vizsgálható felül. 
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Az alapjogok között megkülönböztetett jelentősége van annak, hogy az önkormányzat a 

tulajdonával, bevételeivel, anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére 

vállalkozhat, továbbá feladatainak megvalósítása érdekében saját bevételre jogosult, 

adót állapíthat meg, továbbá állami támogatást kap. 

A helyi önkormányzásból következett az önkormányzati jelképek, kitüntetések 

alapításának a joga, a szervezetalakítás szabadsága, a működés rendjének a 

meghatározása. 

A helyi önkormányzás a helyi közösség érdekeit fejezi ki, ebből következően a helyi 

önkormányzat a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéseket tehet. 

 

A Törvény rendelkezik a helyi képviselő-testület szerveiről is. 

 

Annak érdekében, hogy az állampolgárokhoz közel álló szervek intézzék az igazgatási 

ügyeiket, a Törvény alapján a polgármesterek, illetőleg a képviselő-testület hivatalát 

vezető jegyző és a hivatal ügyintézője látják el a jogszabályban meghatározott 

államigazgatási feladatokat és hatásköröket. Ennek révén érvényesülhet az 

állampolgárok igazgatási ügyeinek demokratikus ellenőrzése. 

 

Önkormányzati alapjog a helyi önkormányzatok önkéntes és szabad társulása a közös 

érdekű feladatokra, továbbá az önkormányzati érdekszövetségek alakításának a joga, 

ahogy az európai együttműködésben is növekvő szerepe van az önkormányzatok 

kapcsolatainak.  

 

A Törvény önkormányzati alapjogként ismerte el a más országok helyi 

önkormányzataival való együttműködést, továbbá a csatlakozást nemzetközi 

önkormányzati szervezethez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1.1. 

 A települési önkormányzatok feladata, hatásköre a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény, illetve a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény alapján 

 

Az önkormányzatok feladat- és hatáskörének megállapítása mind az önkormányzati 

igazgatás és működés, mind az önkormányzati hatóságok jogelőd szerveihez telepített 

nagyszámú államigazgatási feladat és hatáskör ellátása szempontjából fontos jogalkotási 

feladat volt. E célból a Kormány - az említett feladatnak eleget téve - közös szerkezetbe 

foglalt törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, amelyet a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvényként 

fogadott el. (Továbbiakban: Hatásköri tv.) 

 

A Hatásköri tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a 

továbbiakban: Ötv.) megállapított hatáskörtelepítési szempontok alapján megállapította 

a helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket, a helyi önkormányzat szervei 

államigazgatási feladat- és hatáskörébe, továbbá a köztársasági megbízott, valamint 

egyes újonnan létesülő centrális alárendeltségű államigazgatási szerv feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyeket.  

 

Törvényi szinten szabályozta az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító 

alacsonyabb szintű jogszabályi rendelkezéseket, továbbá törvénnyel új feladatokat és 

hatásköröket állapított meg. Egyidejűleg elvégezte az indokolt anyagi, eljárásjogi és 

szervezetirányítási korszerűsítéseket. A polgármester, a jegyző, továbbá a köztársasági 

megbízott és a dekoncentrált szervek feladat- és hatáskörét a Hatásköri tv. 

felhatalmazásán, illetőleg az önkormányzati törvény rendelkezésein alapuló 

kormányrendelet tette teljessé. 

 

Az Ötv. 1. §-ának (5) bekezdése alapján differenciáltan határozta meg az 

önkormányzatok kötelező feladatait a nevelés-oktatás területén, valamint a 

közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenységgel és a sporttal kapcsolatosan. 
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Összhangban az oktatásról szóló törvény 5. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal, az 

önkormányzati óvodai nevelés, az alap- és a középfokú iskolai, illetőleg a diákotthoni 

nevelés-oktatás, valamint az alapfokú művészetoktatás feltételeinek biztosítását az 

állam feladatának tekinti. 

 

Az önkormányzatok feladata az intézmények szolgáltatásainak igénybevételével 

összefüggő döntések meghozatala. E körbe tartozik például az általános iskolai 

körzethatárok meghatározása, az iskolai életmódra felkészítő óvoda, általános iskola 

kijelölése, a tankötelesek beiratkozási idejének meghatározása. 

 

A Hatásköri tv. arra tekintettel, hogy a községi, városi, fővárosi kerületi 

önkormányzatok tulajdonába kerültek olyan körzeti feladatokat ellátó intézmények 

(középfokú iskolák, alapfokú zeneiskolák, nevelési tanácsadók stb.), amely feladatok 

ellátására a fenntartó önkormányzatok nem kötelezhetők, megállapította a fővárosi, 

megyei, megyei jogú városi önkormányzatok feladatellátási felelősségét arra az esetre, 

ha az intézményt fenntartó önkormányzat a körzeti szolgáltatás ellátására nem 

vállalkozik.  

 

A törvény tehát nem eredményezi a kialakult tulajdoni és használati viszonyok 

megváltoztatását. Abból indult ki, hogy az intézményfenntartó községi, városi, fővárosi 

kerületi önkormányzatok önként vállalt feladatként továbbra is ellátják a körzeti 

feladatokat, ezért elégséges másodlagos felelősség előírása annak érdekében, hogy a 

szolgáltatás ellátása biztosítva legyen. 

 

A fővárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzat felelt azokért a szolgáltatásokért, 

amelyek nem kötődnek szorosan egy-egy lakóterülethez. Különösen nagy jelentőségű 

az Ötv. 69. §-ának (1) bekezdésén alapuló szervezési feladat, amely az azonos jogállású 

önkormányzatok kapcsolatára épül, arra figyelemmel, hogy a korábbi fővárosi, megyei 

közoktatás-szolgáltatás irányítást felváltja a mellérendeltségen alapuló önkormányzati 

együttműködés. A fővárosi, megyei önkormányzat arra kapott jogosítványt, hogy 

elősegítse, kezdeményezze az együttműködési megállapodás megkötését a körzeti 

jellegű szolgáltatások megszervezésére. 
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A Hatásköri tv. feladatellátásról és nem intézménylétesítésről és fenntartásról 

rendelkezik, rábízva az önkormányzatra annak eldöntését, hogy kötelező feladatát 

milyen módon és formában látja el. A feladatellátási felelősség ugyanis nem 

jelentett intézménylétesítési és fenntartási kötelezettséget, miután az 

önkormányzat úgy is teljesíthette kötelező feladatait, hogy megállapodott egy 

másik önkormányzattal.  

 

Közoktatási feladat ellátás lehetséges megoldásai: 

 

a./ Az önkormányzatnak van intézménye: 

- működteti, 

- átszervezi, 

- megszünteti. (Az intézmény alapításának joga magában foglalta az intézmény 

megszüntetésének, átszervezésének jogát.) 

 

b./ Az önkormányzatnak nincs intézménye, a feladat-ellátás módjai: 

 

- más helyi önkormányzattal történő társulás, ezen belül a tanulók átjárnak a székhely 

intézménybe, vagy az önkormányzat területén másik önkormányzat által alapított 

intézmény tagintézménye működik, 

- többcélú kistérségi társulás intézménye útján, 

- nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény is részt vesz az 

önkormányzati feladatok megvalósításában (közoktatási megállapodás alapján) 

- intézményt alapít. 

 

Természetesen az a községi, városi stb. önkormányzat, amelyik nem tart fenn 

intézményt, megállapodásban kell, hogy rendezze az intézményfenntartó 

önkormányzattal azokat a kötelezettségeit, amely biztosítja az igénybe vett intézmény 

zavartalan működését, szükség szerinti fejlesztését. A körzeti feladatot ellátó 

intézményeknél ezért bír nagy jelentőséggel a szolgáltatásban érdekelt önkormányzatok 

összefogása, hiszen csak ily módon lehetett biztosítani a szabad iskolaválasztási jog 

érvényesülését, anélkül, hogy a fenntartó önkormányzat érdekei ne szenvedjenek 

csorbát. 
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A pedagógiai szakmai szolgáltatások további működtetése elengedhetetlen fontosságú a 

közoktatás továbbfejlesztéséhez, átalakításához. A közoktatás-irányítás áttér a direkt 

bemenet- és folyamatszabályozásról a vizsgarendszeren alapuló kimeneti szabályozás 

rendszerére, amelynek elengedhetetlen feltétele a működő pedagógiai intézetek 

tevékenységének újragondolása, szakmai színvonalának megerősítése, az állami jellegű 

feladatoktól való megtisztítása. A pedagógiai intézetek hálózatára épülve azonban arra 

is szükség volt, hogy a közoktatás-szolgáltatás színvonalának, eredményességének 

biztosítására a művelődési és közoktatási miniszter szakmai szolgáltató intézményt 

hozzon létre, amely elsődlegesen az oktatási ágazat szakmai követelményeinek 

érvényesülését ellenőrzi, sajátos pedagógiai mérési eszközökkel. A szakmai szolgáltató 

intézmény hatósági feladatokat nem lát el. 

 

Az intézmény megszüntetésével kapcsolatos rendelkezések a településen élő lakosság 

érdekében, a meglévő intézményhálózat védelmében az Ötv. 79. §-ának b) pontjában 

foglaltak alapján feltételhez kötötte - a közoktatás-szolgáltatás ellátása ne szenvedjen 

sérelmet - az intézmény megszüntetését, átszervezését. A megalapozott döntés-

előkészítést segítette az a rendelkezés, amely előírta az érintett intézmény dolgozói 

közösségének és a szolgáltatást igénybevevők képviselőinek kötelező meghallgatását az 

intézményi ügyekben való döntéshozatal előtt. Ugyancsak ezt a célt szolgálja a 

szakmai-szolgáltató szervezet véleményezési joga. Természetesen ezek a vélemények 

befolyásolhatják a képviselő-testületet, de elfogadásuk nem kötelező. 

 

A Hatásköri tv. összhangba hozza az oktatási törvény rendelkezéseit az Ötv. 

előírásaival. Önkormányzati hatáskörbe kerültek a települési oktatáspolitikát 

meghatározó kérdések, a feladatellátás meghatározása, az intézmény létesítése és 

megszüntetése, a vezetői megbízás. A polgármesteri, illetőleg jegyzői hatáskörbe 

kerültek az egyedi, államigazgatási ügyek (tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, 

óvodai felvételi ügyek, tanulói fegyelmi ügyek stb.). 

 

A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, valamint a 

testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatok terén a Hatásköri tv. az önkormányzati 

érdekek és a szakmai szempontok összehangolására törekedett. Ennek megfelelően 

állapította meg a muzeális emlékek és történeti értékű iratok védelmével, 

hozzáférhetővé tételével kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatokat. 
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Az önkormányzati törvény 8. §-ának (1) bekezdésében foglaltakhoz képest konkrét 

rendelkezést tartalmazott, ugyanis kötelezte a települési önkormányzatokat, hogy a 

lakosság közművelődési igényéhez a közművelődési szolgáltatások színtereit biztosítsa 

(pl. színháztermet, faluházat, művelődési célok szolgálatára alkalmas más helyiséget).  

 

E feladatának a települési önkormányzat a saját tulajdonában lévő intézményeinek 

igénybevételével vagy más módon (pl. bérleti szerződéssel) tehetett eleget. 

 

A Hatásköri tv. a művészeti alkotás középületen való elhelyezésével kapcsolatos 

önkormányzati döntés meghozatalához szakvélemény beszerzését írta elő. Ez idő szerint 

szakvélemény adására a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet és az ipari 

tervezőművészet egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 83/1982. (XII. 29.) MT 

rendeletben megjelölt szakértőt, illetőleg szervezetet lehetett igénybe venni. 

 

A közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenységekkel, valamint a 

testneveléssel és a sporttal kapcsolatos jogszabályok az említett tevékenységek, illetőleg 

a tevékenységet folytató intézmények, más szervezetek helyi irányításáról nem, vagy 

korszerűtlenül rendelkeztek. A törvény a helyi irányításra vonatkozó szabályokat, a 

fenntartó önkormányzat hatáskörét az intézményi önállóság tiszteletben tartásával 

állapította meg. 

 

1.2 

 A Települési önkormányzatok társulásai a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

alapján 

 

Az Alkotmány, illetve az Ötv. valamennyi település alapjogaként határozta meg a helyi 

önkormányzáshoz való jogot. 

 

Az önkormányzati önállóság garanciái között az Alkotmány a szabad társulás elvét 

rögzítette. Ennek megfelelően szabályozta az Ötv. 1990-ben külön fejezetben az 

önkormányzati társulásokat. Hangsúlyozta, hogy a települési önkormányzatok 
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képviselő-testületei feladataik hatékonyabb, célszerűbb megoldására szabadon 

társulhatnak.  

Az Ötv. meghatározza az alapvető társulási formákat (körjegyzőség, hatósági igazgatási 

társulás, intézményirányító társulás, közös képviselő-testület), kiemeli azonban, hogy a 

társulásnak más formái is lehetnek. 

 

Az Ötv. indokolása szerint a cél a nagyobb, átfogó községtársulások kialakulása. 

Jelezte, hogy ez hosszabb folyamat. Községeinknek előbb valóságos önkormányzatokká 

kellett válniuk ahhoz, hogy saját felismerésük alapján keressék az egyes 

közszolgáltatások gazdaságosabb, színvonalasabb biztosításának társulásos formáit. 

 

A törvényi szabályozás gyakorlati hatásait vizsgálva megállapítható, hogy az átfogó 

társulási rendszer nehezen bontakozott ki. 

Ezért a jogalkotásnak is elő kellett segítenie a hosszabb távú közös feladatellátást, 

ösztönöznie szükséges az önkormányzatok társulásait. Ez hosszabb folyamatként, az 

ágazati törvénykezéssel összhangban volt lehetséges. E körbe sorolhatók az alábbi 

törvények, amelyek rövid idő alatt is kedvező hatást fejtettek ki: 

 

- a közoktatási törvény ösztönző rendszere növelte az iskolafenntartó társulások számát; 

- a területfejlesztési törvény rendelkezései alapján szinte az ország teljes területét 

lefedik a kistérségi területfejlesztési társulások; 

- 1997. január 1-jétől jelentősen nőtt a körjegyzőségek központi költségvetési 

támogatása. 

 

A kedvező jelek ellenére több olyan szabályozási elem volt, amely akadályozta az 

átfogó társulási rendszer kibontakozását. Ezek a következőek: 

- az Ötv. a feladatok jellege szerint határozta meg a társulási formákat, szükséges az 

együttműködés tartalmának megfelelő tipizálás; 

- gátolta a társulások létrejöttét az a szabály, mely szerint minden társulás jogi személy, 

holott ezt csak akkor szükséges lehetővé tenni, ha a szolgáltatás biztosítása igényli, 

hogy a társulás önállóan vállaljon kötelezettségeket; 

- gondot jelent az is, hogy az önkormányzatoknak nincs elég támpontjuk a társulási 

megállapodások tartalmi és formai követelményeit illetően; 
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- hiányoznak a tartós együttműködés törvényi garanciái, a vitás kérdések viszonylag 

gyors rendezésének lehetőségei. 

 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény alapvetően a fenti, működést akadályozó tényezőket kívánta kiküszöbölni, 

olyan szabályozás kialakításával, amely a gyakorlatban segíti elő a szabad társulási 

rendszer kibontakozását. 

 

A törvény kapcsolódott az Ötv. társulási fejezetéhez és keretjelleggel rögzítette a helyi 

önkormányzatok társulásainak alapvető szabályait, lehetőséget teremtve a speciális 

együttműködési szempontok ágazati előírására, illetve tág teret engedve a képviselő-

testületeknek a megállapodásra. 

 

A törvény rendelkezéseit akkor kellett alkalmazni a társulásokra, ha törvény másként 

nem rendelkezik. Tehát az Ötv.-ben és más ágazati törvényben meghatározott, 

együttműködésre vonatkozó szabályok voltak az elsődlegesek, így a speciális 

szempontok érvényesülésének nem volt akadálya. 

 

A külön törvényi szabályozást az indokolta, hogy a törvényben megfogalmazottak nem 

igényelnek kétharmados szabályozást, továbbá a rendelkezések terjedelme megbontotta 

volna az Ötv. szerkezetét, ha abba épülnének be a törvény szabályai. 

A törvény meghatározta a társulási megállapodások legfontosabb tartalmi és formai 

kellékeit, a társulási megállapodások négy típusát, valamint külön rendelkezéseket az 

együttműködésről.  

 

Az Ötv. módosításával megteremtette a lehetőségét annak, hogy a képviselő-testületek 

önkormányzati hatáskört ruházhassanak egyes társulásaikra. E társulások döntéshozó 

szervet alakítanak, melybe a társulásban részt vevő képviselő-testületek választottak 

képviselőket. 

 

A törvény a társulások törvényességi ellenőrzését az akkori fővárosi, megyei 

közigazgatási hivatalok vezetőjének hatáskörébe utalta. 
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A társulások kibontakozásának pénzügyi támogatási, ösztönzési rendszerét nem a 

Társulási tv., hanem a költségvetési törvény és az ágazati törvények alakították ki. 

 

Az önkormányzatok társulási vonatkozásában indokolt kitérni a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény egyes 

rendelkezéseire. 

    

A Kistérségi tv. a települési önkormányzatok önkéntes társulásának elve alapján 

határozta meg a többcélú kistérségi társulás létrehozásának és működésének részletes 

szabályait. 

 

Meghatározta a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása létrehozásának, 

szervezetének és működésének részletes szabályait. A létrehozott társulási forma célja 

az volt, hogy biztosítsa a kistérségi együttműködés hosszú távú kialakítását, továbbá 

egyes térségi feladatok hatékony ellátását. 

 

A magyar önkormányzati rendszer sajátossága, hogy számos, alacsony lélekszámú, 

gazdaságilag kis teljesítőképességű önkormányzattal rendelkezik. 

Ezek nagyfokú önállósággal bírnak, azonban - többek között - a differenciálatlan 

hatáskör-telepítés következtében a települések egy része nem volt képes hatékonyan, 

megfelelő szakmai színvonalon biztosítani a közszolgáltatások egy részét. 

 

Az állampolgárok életminőségének javítása, az indokolatlan társadalmi és területi 

egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében kiemelten fontos volt, hogy a települések 

között fokozatosan kiépült együttműködés mennyire képes megerősödni a jövőben. A 

kibontakozás útjának a többcélú kooperációk, a térségi kapcsolatok ösztönzése, a 

kistérségek intézményesítése tűnt. 

 

A kistérség földrajzilag egymással határos, funkcionális kapcsolatot mutató egy vagy 

esetleg több központra szerveződő településcsoport volt, amely a tagtelepülések között 

lévő kapcsolatok révén lehetővé tette a térségi feladatok ellátását. 

 

A kistérségek meghatározó funkciói: 

- az önkormányzati-közszolgáltatási szerepkör; 
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- a területfejlesztési funkció; 

- valamint a magasabb szaktudást igénylő államigazgatási feladat- és hatáskörök 

ellátása. 

 

A Kistérségi tv. célja az volt, hogy megteremtse a jogalapot a többcélú kistérségi 

társulások létrehozására, meghatározza működésük feltételeit, továbbá lehetőséget 

biztosítson az ágazatoknak arra, hogy ösztönözzék az egyes feladat- és hatáskörök e 

társulási típusban történő ellátásait. 

 

A szabad társulás elve alapján létrejövő többcélú kistérségi társulások megerősödése 

csak fokozatosan volt lehetséges, kiteljesedésükhöz erőteljes ösztönző rendszer 

működtetése is szükséges volt. A létrejövő új típusú társulások nem érintették az akkor 

működő önkormányzati társulásokat, a jövőben is megmarad a széles körű társulási 

szabadság. 

 

A többcélú társulás a kistérségbe tartozó települési önkormányzatok döntése alapján jött 

létre. A Kistérségi tv. megfogalmazta, hogy egy kistérségben egy többcélú kistérségi 

társulás alakítható. Természetesen más társulások a jövőben is létrehozhatók, de ezen - 

a kistérség egészére kiterjedő - társulásból, jellegére tekintettel csak egyet lehetett 

alakítani.  

 

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a szabályozás nem érintette a már működő társulásokat, 

azok átalakítására irányuló jogi kényszer nem volt. (A szabad társulás elvéből 

következően ezen társulások nem voltak kötelezhetőek a megjelölt feladatok ellátására, 

azonban külön jogszabályban meghatározott támogatásra abban az esetben jogosult 

volt, amennyiben gondoskodott egyes feladatok ellátásáról.)   

 

1.3.  

A települési önkormányzatok feladata, hatásköre Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 

 

Az önkormányzati rendszer kialakításakor a legnagyobb hangsúlyt a demokratikus 

működés, az önkormányzati autonómia, illetve a kormányzati túlhatalmat 

megakadályozó garanciák kiépítése kapta. Abban a történelmi korszakban ez 
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természetes volt, melynek következményeként a gazdaságossági, hatékonysági, 

valamint szakmai szempontokat a szükségesnél kisebb mértékben vették figyelembe.  

 

A lehető legszélesebb körben érvényesült a helyi önkormányzás joga, így - lélekszámtól 

függetlenül - valamennyi település választópolgárai élhettek ezen lehetőséggel. 

Így egy település-centrikus, nagy autonómiával rendelkező, ugyanakkor széles 

felelősségre épülő rendszer alakult ki, amely már ekkor magában hordozott több olyan 

ellentmondást (pl. az elaprózott településszerkezet és a széles feladatrendszer közötti 

feszültséget), amely – egyes vélemények szerint - később érthető módon működési 

zavarokhoz vezetett. 

 

A kialakított nagyfokú önállóság ellenére az elmúlt húsz év során folyamatosan szűkült 

az önkormányzatok mozgástere, a helyi közszolgáltatások biztosítása egyre nagyobb 

erőfeszítéseket igényelt, a finanszírozás elnehezült a diszfunkcionális elemek egymást 

erősítő hatására. 

 

E helyzet kialakulásának okai közül alapvetően három tényező emelhető ki. Egyrészt az 

önkormányzati rendszer belső ellentmondásai, működési zavarai, másrészt a nagy 

ellátórendszerek elmaradt reformjai - az állam szerepvállalásának tisztázatlansága -, 

harmadrészt a folyamatosan csökkenő állami támogatások mértéke (miközben a 

kötelezően ellátandó feladatok száma jelentősen megnövekedett). 

 

Mindezen nehezítő körülmények között fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt 22 év 

során a demokratikus önkormányzati rendszer betöltötte hivatását, a polgármesterek és a 

képviselő-testületek munkája nagyban hozzájárult az ország működőképességének 

fenntartásához. 

 

Napjainkra szakmai és politikai síkon is egyértelművé vált, hogy hazánk önkormányzati 

rendszere átfogó megújításra szorult. 

 

Az átalakítás során figyelembe kellett venni a folyamatban lévő államszervezeti reform 

hatásait is, különös tekintettel az állam szerepének átértékelésére, bizonyos területeken 

az állam feladatvállalásának növekedésére, és az ehhez kapcsoló szervezeti 

változásokra. A megújulást sürgette a sok elemében radikálisan megváltozott 
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társadalmi, gazdasági, közjogi környezet, az európai uniós tagságból fakadó 

követelmények és lehetőségek közötti összhang megteremtésének igénye is. 

 

Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta, a köztársasági elnök pedig 2011. április 

25-én kihirdette Magyarország Alaptörvényét. 

 

Az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 

szabályozást sarkalatos törvény határozza meg. E sarkalatos törvényt az 

Országgyűlésnek az Alaptörvény hatálybalépéséig, azaz 2012. január 1-jéig meg kellett 

alkotnia. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) az Alaptörvényben adott jogalkotási felhatalmazás alapján a 

helyi önkormányzati rendszert a meglévő értékek megőrzésével és több új elem 

beillesztésével újította meg, megőrizve a demokratikus jogállam alapelveinek a helyi 

hatalomgyakorlásban is érvényesülő szabályait. 

 

Alapvető cél volt, hogy a választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való joga 

változatlanul és hiánytalanul érvényesüljön, ugyanakkor az önkormányzati szervezet és 

működés átalakítása segítse elő a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelését. 

 

Általános cél volt egy olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati 

rendszer kiépítése, amely lehetőséget biztosít a demokratikus és hatékony működésre, 

ugyanakkor - a választópolgárok önkormányzáshoz való kollektív jogait érvényre 

juttató és védendő módon - szigorúbb (felügyeleti jellegű) kereteket szab az 

önkormányzati autonómiának, ugyanakkor átalakítja az összeférhetetlenség szabályait 

is. 

 

Az önkormányzati rendszer felülvizsgálatának elméleti megközelítése azon elveken 

alapult, hogy az önkormányzati rendszer kereteinek megváltoztatása - az ágazati 

rendszerek reformja nélkül - csak félmegoldást eredményez, így célszerű és ésszerű 

ezen rendszerek együttes felülvizsgálata.  
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Az önkormányzati rendszert tehát alkalmassá kellett tenni a megújult struktúrák 

befogadására, működtetésére.  

 

Kiemelt célként került meghatározásra az önkormányzati kötelező feladatok jelenleginél 

pontosabb, egyértelműbb, differenciáltabb leírása, a térségi összefogás kiteljesítése, a 

választópolgárok érdekeinek és igényeinek megfelelő társulási rendszer kialakítása. 

 

Szükségesnek tartották az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének 

megszilárdítását, biztosabb, új alapokra helyezését, átláthatóbb és egyben kötöttebb 

finanszírozási rendszer kialakítását, az önkormányzatok adósságállományának hatékony 

kezelését, valamint mindezek érdekében a gazdálkodás ellenőrzésének szigorítását. 

 

1.4.  

Települési önkormányzatok társulásai a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 

 

Az Mötv. a helyi közhatalom gyakorlás széleskörű érvényesítésével összhangban tág 

teret ad a helyi önkormányzatoknak a feladataik, a közszolgáltatások legkülönbözőbb 

formákban történő ellátására. Ekként általános jelleggel elismeri az önkormányzatok 

társulási szabadságát. A helyi önkormányzatok tehát továbbra is széleskörű lehetőséggel 

rendelkeznek a tekintetben, hogy a feladataikat önként létrehozott társulások útján 

lássák el. 

 

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy 

több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző 

államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi 

személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 

 

A társulás létrehozásának alapdokumentuma a társulási megállapodás, melyet társulási 

hatáskör jogosítottjai, a társuló önkormányzatok képviselő-testületei minősített 

többséggel hozott döntéssel hagynak jóvá. Ugyanilyen aránnyal elfogadott döntés 

szükséges a társulás módosításához vagy megszüntetéséhez is. 
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Az Mötv. - a korábbi Társulási tv. rendelkezéseihez hasonlóan - az alakulást követően is 

megengedi a társuláshoz való csatlakozást, illetve abból történő kiválást. A rendezett 

működéshez, a társulási költségvetés tervezhetőségéhez igazodás érdekében ennek 

kérdésében az érintett önkormányzatnak hat hónappal korábban kell dönteni, és - eltérő 

törvényi vagy társulási megállapodási rendelkezés hiányában - ezekre az aktusokra csak 

naptári év első napjával, illetve végével kerülhet sor. 

 

Az önkormányzati feladatok magas szintű ellátásához, a létrehozó önkormányzatok 

felelős ellenőrzése melletti önálló működéséhez a törvény a társulás számára biztosítja a 

szükséges jogi, szervezetalakítási, költségvetési, vagyongazdálkodási feltételeket. A 

társulás jogi személy.  

 

Intézményt alapíthat, kinevezheti a vezetőit. Vagyonnal rendelkezhet, melynek 

szaporulata a társulást illeti meg. Garanciális jelleggel a törvény rendelkezik társulásból 

történő kiválás esetére a vagyon megosztásáról, szem előtt tartva az alapító 

önkormányzatok érdekeit. 

 

A törvény taxatíve felsorolja a társulás megszűnésének eseteit, rendelkezik továbbá az 

esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezéséről. Elsődlegesnek tekinti a viták 

megegyezés útján történő rendezését, amelynek elősegítése érdekében egyeztető 

bizottság közreműködését tartja célszerűnek. Megegyezés hiányában a vita rendezését 

bírói útra tereli. 

 

A jogbiztonság, a társulás működésének lehetséges egyértelművé tétele, a társult tagok 

közötti esetleges vitás kérdések minimalizálása érdekében az Mötv. részletesen 

meghatározza a társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeit. Ezzel különösen 

alapos, konszenzuson alapuló rendezését tartja szükségesnek a társulás anyagi feltételei 

biztosításának, a vagyoni kérdések rendezésének, a társulás szolgáltatásai 

igénybevételének, valamint a társulás működése ellenőrzésének, a társulás megszűnése 

esetén pedig a tagok egymással való elszámolásának. 

 

A társulás demokratikus elveknek megfelelő működését biztosítják a döntéshozó 

szervére, a társulási tanács létrehozására, döntéshozatalára vonatkozó szabályok. A 

valós képviselet és helyi érdekérvényesítés megvalósítását lehetővé teszi a tíz tagnál 
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nagyobb társulások esetén, hogy minősített többséget igénylő döntés esetén nemcsak a 

társulási tagok meghatározó aránya, hanem a tagok által képviselt települések 

lakosságszáma egyharmada képviseletének is teljesülnie szükséges. 

 

A szabályozás ugyanakkor törekszik arra, hogy a társulás működése során az egyszerű, 

már jól ismert és az elmúlt húsz évben kellően elsajátított testületi működés elvei, jó 

gyakorlatai érvényesülhessenek. Az általános önkormányzati testületi működés alapvető 

szabályai szerint rendelkezik a társulási tanács elnökének megválasztásáról, 

helyettesítéséről, a testületi működést segítő bizottság-alakítás lehetőségéről, valamint a 

társulás munkaszervezetének létrehozásáról. 
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2. 

A közoktatás/köznevelés és az önkormányzati rendszer (fenntartó) kapcsolata, 

különös tekintettel a fenntartó, az irányító szerv jogállására, 2012. december 31. 

nappal bezáróan 

 

A Magyar Köztársaságban végbement rendszerváltozás elengedhetetlenné tette, hogy az 

oktatási rendszer működését meghatározó joganyag teljes felülvizsgálatra kerüljön. 

Az új törvényi szabályozás azért is volt indokolt, mivel az oktatás fontosságára 

tekintettel szükségessé vált, hogy külön törvények szabályozzák az oktatási rendszer 

egyes részeit, a közoktatást, a felsőoktatást és a szakképzést. 

 

Jelentős változásokat hozott a közoktatás működésében az önkormányzati rendszer 

létrejötte, az hogy az önkormányzatok legnagyobb intézménytulajdonosként, 

feladatellátási kötelezettséggel vesznek részt a közoktatás feladatainak teljesítésében. 

Ugyanakkor egyre szélesedett az intézményfenntartók köre, nőtt az egyházi, az 

alapítványi iskolák száma. Ezt a folyamatot erősíteni, támogatni kívánta a jogalkotó. 

 

Ugyancsak elengedhetetlenné tette a törvényi szintű újraszabályozást a Magyar 

Köztársaság nemzetközi helyzetében bekövetkezett változás, amelynek 

eredményeképpen mindkét irányban nyitottá vált az ország. Lényegesen megnövekedett 

a hazánkban huzamosabb ideig élő külföldi családok száma. Gyermekeik oktatásáról az 

országnak gondoskodnia kellett. A Magyar Köztársaság területén egyre több külföldi 

iskola nyitja meg kapuit, s fennállt annak a lehetősége is, hogy külföldi rendelkezések 

szerint magyar iskolai bizonyítvány kiadására jogosult iskola működjön az ország 

határain kívül. Növekedett azoknak a magyar állampolgároknak a száma is, akik 

külföldi iskolákba jártak.  

 

Az ország nemzetközi helyzetének változása elengedhetetlenné tette a közoktatás 

nemzetközi rendelkezéseinek újragondolását. 

 

A Magyar Köztársaság csatlakozott a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt Egyezményhez, melynek előírásait - más nemzetközi szerződéssel 

együtt - érvényesíteni kellett az oktatási jogágban. Fontos feladata volt a törvénynek, 

hogy a jogi szabályozás eszközével garantálja a nemzeti és etnikai kisebbségekhez 
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tartozó gyermekek Alkotmányban szavatolt anyanyelvű oktatáshoz való jogának 

érvényesülését. Az újraszabályozás igényét támasztja az is alá, hogy az Alkotmányban 

garantált tanszabadság és tanítás szabadsága nem érvényesülhetett olyan közegben, 

amelyben az állam határozza meg teljes egészében az oktatás tartalmi követelményeit. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktatási tv.)  - 

kiindulva a szabályozás iránti igényekből - a közoktatás rendszerét oly módon építette 

fel, hogy az szervesen kapcsolódott a felsőoktatáshoz és a szakképzéshez. Meghatározta 

a közoktatásban az állam felelősségét és kötelezettségeit, továbbá a közoktatás 

rendszerének működtetésében alapvető fontosságot játszó helyi önkormányzatok 

szerepét.  

 

Ugyanakkor a szülők, gyermekek és tanulók érdekeit szolgálva szélesítette a 

szolgáltatást igénybevevők ellenőrzési lehetőségét, valamint megteremtette az állami 

ellenőrzés rendszerét. Mindez azonban nem sértette az óvodák, az iskolák és a 

kollégiumok szakmai önállóságát, mivel szűk kivétellel az intézmények vezetői, 

illetőleg nevelőtestületei vagy pedagógusai hozták meg az elsőfokú döntéseket. A 

közoktatás új rendszerében a Közoktatási tv. megteremti a hibás döntések 

felülvizsgálatának a lehetőségét is, széles körben biztosítva a bírói jogorvoslat 

igénybevételét. 

 

A Közoktatási tv. kialakítja a munkamegosztást és az egyensúlyt a szakmailag önálló 

intézmények döntési jogai, az állami feladatellátási kötelezettség és felelősség, valamint 

a fenntartó irányítási jogosítványai között. 

 

A Közoktatási tv. a lehető legtágabb mozgásteret engedte az intézményalakításhoz és az 

oktatás szerkezetének megállapításához. Lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy az óvodák és 

iskolák maguk határozzák meg, milyen módon és módszerekkel nevelnek, oktatnak, 

továbbá széles lehetőséget ad a sajátos arculatú intézmények kialakításához. 

 

A szakmai tartalmi követelmények központi meghatározása a Nemzeti alaptanterven, a 

keretanterveken és az Országos óvodai nevelési programon keresztül történt. Ezek 

figyelembevételével az óvodák és iskolák maguk dolgozták ki foglalkozási, illetve 



34 

 

pedagógiai programjukat, helyi tanterveiket, amelyet a lehetőségek és a helyi igények 

figyelembevételével sajátos tartalommal tölthetnek ki. 

 

A Közoktatási tv. széles körben kinyitotta a közoktatásban való részvétel lehetőségét a 

nem magyar állampolgárok előtt, továbbá széles körben lehetővé tette, hogy a magyar 

állampolgárok külföldön tanuljanak. 

 

Az intézményalapítási szabadsággal szükségszerűen együttjárt, azoknak az 

intézményeknek a megjelenése, amelyek igénybevételéért fizetni kellett. A Magyar 

Köztársaság Alkotmánya 70/F. §-ában foglaltak alapján azonban a Magyar 

Köztársaságnak szavatolnia kellett az ingyenes és kötelező általános iskolát.  Az 

Alkotmány rendelkezésein túlmenően is széles körben biztosította a Közoktatási tv. az 

ingyenességet az óvodai nevelés, a középiskolai, a szakmunkásképző iskolai, a 

szakiskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi ellátás, valamint az iskolai nevelést és 

oktatást kiegészítő szakszolgálatok igénybevételekor.  

 

A helyi önkormányzat által nyújtott közoktatás-szolgáltatás ingyenessége nem kötődik 

az önkormányzat által fenntartott intézményhez. A helyi önkormányzat függetlenül 

attól, hogy milyen módon látja el a közoktatással összefüggő feladatait, köteles volt 

megtartani az ingyenességre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási 

intézmények nem lehettek elkötelezettek egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. 

Az állami és a helyi önkormányzati iskolában a foglalkozási programnak, a helyi 

tantervnek, az intézmény egész működésének szavatolnia kellett a vallási ismeretek, 

világnézetek, információk tárgyilagos, többoldalú közvetítését. Ennek nem mond ellent 

az sem, hogy az állami és önkormányzati óvodában, iskolában, kollégiumban lehetővé 

kellett tenni, hogy a gyermek, tanuló, a szülő vallási meggyőződésének megfelelő 

óvodai foglalkozáson vehessen részt, illetve az iskolában, kollégiumban hit- és 

vallásoktatásban részesülhessen. Ezeken a foglalkozásokon való részvételre ugyanis 

senki nem volt kötelezhető, és megtartásuk nem sérthette senki lelkiismereti és 

vallásszabadságát. A tanuló továbbhaladása, magasabb évfolyamra lépése nem tehető 

függővé a hit- és vallásoktatáson való részvételtől, illetve az ott elért eredményektől. 
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A Közoktatási tv. megteremtette a feltételeket a közoktatási intézmények alapításához. 

A nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó a Közoktatási tv.ban foglaltak 

szerint kötött megállapodás alapján közreműködhetett az állami, illetve az 

önkormányzati feladatok ellátásában. Ebben az esetben olyan arányban, amilyen 

arányban átvállalják a feladatot, megillette őket az anyagi támogatás. 

 

A Közoktatási tv. nem csak az iskolai oktatásban, hanem az óvodai nevelésben is 

lehetővé tette, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermek, tanuló 

anyanyelvén vagy anyanyelven és magyarul részesüljön óvodai nevelésben. 

 

A Közoktatási tv. rendelkezései alapján a tankerületi oktatásügyi központok segítették a 

művelődési és közoktatási miniszter ágazati irányító jogkörét. A tankerületi oktatásügyi 

központok döntési, hatósági jogkörökkel nem rendelkeztek. A tankerületi oktatásügyi 

központok a fenntartótól és a közoktatási intézménytől nem vonhatnak el hatáskört, 

döntési jogosítványokat. 

A feladata nem az egyes pedagógusok szakmai munkájának értékelése volt. 

Tevékenységi körébe az iskola mint egész, illetőleg a régióban folyó szakmai munkának 

az értékelése tartozott. 

 

A Közoktatási tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 29. §-ának (1) bekezdésére építve új jogi személyt létesített, a 

közoktatási feladatok ellátására szolgáló közoktatási intézményt. A közoktatási 

intézmény jogi személyisége független volt attól, hogy önálló intézményként vagy más 

intézmény szervezetéhez tartozva működik, illetőleg, hogy milyen gazdálkodási 

jogkörrel rendelkezik.  

 

E rendelkezés alapján világosan elhatárolódik egymástól a fenntartó- és a közoktatási 

intézmény még abban az esetben is, ha a fenntartó szervezetileg nem önállóan 

működteti a közoktatási intézményt. A Közoktatási tv. meghatározta az intézmény 

létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos szabályokat is. Ennek lényege, hogy a 

közoktatási intézmény a nyilvántartásba vétellel jön létre. Ennek nem mond ellent, hogy 

a nem önkormányzat által létesített nevelési-oktatási intézmény esetében nem elégséges 

az intézményalapítás, létesítés, hanem arra is szükség van, hogy a működés 

megkezdéséhez engedélyt kérjenek.  
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A Közoktatási tv. az alapítás szabályait attól függetlenül állapította meg, hogy az alapító 

állami, önkormányzati szerv vagy más jogalany. Figyelembe veszi azonban, hogy a 

költségvetési szervek tekintetében alkalmazni kell az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvényt is, amellyel összhangban határozta meg a nyilvántartásba vétel 

szabályait.  

 

A közoktatási intézmény jogi személyisége nem sértette a fenntartó érdekeit, hiszen az 

alapító okiratban meghatározhatta, korlátozhatta az intézmény vagyona feletti 

rendelkezési jogát, továbbá a gazdálkodással összefüggő jogosítványait. Abban a 

körben azonban, amelyben az alapító okirat mozgásteret enged, a közoktatási 

intézménynek jogában áll részt venni a gazdasági életben, jogokat és kötelezettségeket 

szerezhetett, munkáltatói jogokat gyakorolhatott. Jogi személyiség hiányában a szakmai 

önállóság is üres fogalom maradt volna, a munkaviszonnyal, illetőleg közalkalmazotti 

jogviszonnyal kapcsolatos törvények alkalmazása nem valósulhatott volna meg. (Ezen 

álláspontomat a mai napig is fenntartom.) A munkáltató ugyanis csak akkor köthetett 

kollektív szerződést, gyakorolhatott tényleges munkáltatói jogokat, ha az ehhez 

szükséges jogosítványokkal rendelkezett.  

 

A Közoktatási tv. 38. §-a meghatározta azokat a kereteket, amelyek között a fenntartó 

korlátozhatta a közoktatási intézmény vagyon feletti rendelkezés jogát, illetőleg a 

gazdálkodással összefüggő jogosítványait. Az alapító, illetőleg a fenntartó kötelessége 

volt gondoskodni arról, hogy az intézmény feladatai ellátásához szükséges feltételekkel 

rendelkezzen. A rendelkezési jog korlátait oly módon lehetett csak megállapítani, hogy 

az ne veszélyeztesse a közoktatási intézmény működését. 

 

A közoktatási intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathatott. 

Erre akkor volt lehetősége, ha az alapító okiratban a vagyon feletti rendelkezési jogát, 

illetőleg a gazdálkodási jogosítványait nem korlátozzák olyan mértékben, hogy az 

kizárja ezt a lehetőséget. Költségvetési szervek esetében az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 96. §-ának (2) bekezdése alapján az lapító okiratban kellett 

meghatározni, hogy a közoktatási intézmény milyen vállalkozási tevékenységet 

folytathatott. 
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A nevelési-oktatási intézmények szakmai önállóságának egyik fontos eleme volt, hogy 

szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan döntési jogosítványt csak jogszabály 

vonhatta el tőlük. A döntések meghozatalában, előkészítésében, végrehajtásában és 

ellenőrzésében részt vettek a pedagógusok, a tanulók, a szülők, illetőleg képviselők. 

 

A közoktatási intézmény szakmai önállóságának része, hogy az intézmény működését 

meghatározó legfontosabb szabályzatokat, a szervezeti és működési szabályzatot, 

valamint a házirendet helyben, az érdekelt intézményben készítik el és fogadják el. 

Érvényesül a munkamegosztás az intézmény és a fenntartó között. A szervezeti és 

működési szabályzatot, amelyik meghatározza az intézmény működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó szabályokat az intézmény vezetője készíti el, és a 

nevelőtestület fogadja el. Ahhoz azonban, hogy érvényessé váljon, az intézmény 

fenntartójának jóváhagyására volt szükség.  

 

A nevelési-oktatási intézmény feladatai közé nemcsak a gyermek, tanuló nevelése és 

oktatása tartozik. Gondoskodnia kelleett a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről is. 

Feladatai közé tartozott a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatása, a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása is. 

 

Az iskola meghatározhatta a tanulói jogviszony létesítésének tanulmányi feltételeit. E 

jogát a tanuló érdekében korlátozta a Közoktatási tv., mivel a testi, érzékszervi, értelmi, 

beszéd vagy más fogyatékos tanuló felvételét a szakértői bizottság által kijelölt iskola 

csak helyhiány miatt tagadhatta meg. Az az iskola pedig, amelyet a fenntartó a 

tankötelezettség teljesítésére kijelölt, a körzetében lakó gyermek felvételét nem 

tagadhatta meg. 

 

Rendezte a Közoktatási tv. azt is, hogy ki vehet részt az iskola gyakorlati képzési 

feladatainak az ellátásában, illetőleg milyen módon kell megszervezni az iskolai 

gyakorlati képzést.  

 

A Közoktatási tv. a kollégium működésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat is 

rendezte. A fenntartó jogosítványai közé tartozott az is, hogy a kollégium részére 

sajátos feladatként a kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozást jelölje meg. 
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A közoktatási intézmény működéséért az intézmény vezetője felelt. Ez a szabályozás 

összhangban állt a közoktatási intézmény jogképességre vonatkozó rendelkezéseivel. A 

jogi személyként működő közoktatási intézmény elkülönült létesítőjétől és 

fenntartójától, ennek megfelelően az intézmény élén döntési joggal rendelkező, felelős 

vezetőre volt szükség. 

 

A Közoktatási tv. meghatározta azokat a jogosítványokat, amelyek a vezetőt 

megillették. Egyértelművé tette a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének a felelősségét 

az intézmény működéséért. (A felsorolás csak a legfontosabb feladatokra tér ki, hiszen 

más jogszabályokból - például a gazdálkodási, pénzügyi, adózási jogszabályokból - is 

hárulnak feladatok az intézményvezetőkre.)  

 

A Közoktatási tv. az intézményeket megillető döntési jogosítványok mellett 

meghatározta a fenntartói irányítás tartalmát is. A közoktatási intézmények és a 

fenntartók döntési jogosítványainak pontos elhatárolása megkívánta a fenntartói 

irányítás tartalmának részletezését. Ezáltal lehet egyértelműen eldönteni, hogy a 

közoktatási intézmény vagy a fenntartó illetékes-e az adott ügyben eljárni.  

 

A fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, illetve a pedagógiai program 

jóváhagyásával kapcsolatos jogosítványaival a meghatározottak szerint élhetett. Nem 

illette meg a jóváhagyás korlátlan megtagadásának joga, hiszen az az intézményi 

szakmai önállóságot sértette volna. 

 

A törvényességi ellenőrzés során az egyedi ügyekben benyújtott jogorvoslatok 

felülvizsgálati joga a jegyzőt, főjegyzőt, illetve más megfelelő végzettségű szakembert 

illetett meg. E kérdésekben a lehető legrövidebb időn belül kellett határozatot hozni, 

amelyek jogi, igazgatási ismereteket kívántak.  

 

Az intézmények döntési jogkörének védelme érdekében a törvényességi szempontból 

történő felülvizsgálat során a jogszabálysértő intézkedés, döntés megsemmisíthető volt, 

és az intézmény új döntés meghozatalára, illetőleg az elmulasztott intézkedés 

megtételére volt utasítható. E szabályozás biztosította, hogy a fenntartó ne vonjon el 

hatáskört az intézménytől.  
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A Közoktatási tv. a gyermek, tanuló és a szülők érdekében azokban az ügyekben, 

amelyekben leginkább védelemre szorulnak - felvételi ügyek, fegyelmi ügyek, tanulói 

jogviszony megszüntetése - lehetővé tett az egyéni jog- és érdeksérelemből történő 

felülvizsgálatot, továbbá a határozat megváltoztatását is 

 

A fenntartó önkormányzat nem volt jogosult szakmai felügyeletet gyakorolni a 

nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka tekintetében. Jogában állt 

azonban meggyőződni arról, hogy az ott folyó munka az előírásoknak és 

elvárásoknak megfelel-e. Ehhez szakértőket vehetett igénybe, továbbá a nevelési-

oktatási intézménytől átfogó értékelést kérhetett. 

 

A 2009. január 1. naptól hatályba lépett- azóta hatályon kívül helyezett - , a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 

(továbbiakban: Törvény) pontosan meghatározta az önkormányzati irányító szerv, 

illetve az irányító szerv vezetőjének fogalmát. 

    

A törvény formailag két alapvetően elkülönülő részből állt. Ez nem befolyásolta a 

szabályozás tartalmi egységét, e részek feltételezték egymást. A törvény első része sui 

generis szabályozást tartalmazott a költségvetési szervek jogállására (státusára), s egyes 

ehhez kapcsolódó kérdésekre nézve. A második rész az akkor hatályos Áht.-t 

módosította.  

 

Ennek első blokkjában többi között rögzítette, kiegészítette az irányító/felügyeleti szerv 

funkcióit. A második blokkban (az Áht. VII. fejezetének felváltásával) a költségvetési 

szervek gazdálkodásának új - általános és differenciált - alapját teremtette meg. A 

harmadik blokkban (az Áht. VII/A. fejezettel való kiegészítésével) a költségvetési 

szervek gazdálkodó szervezeteire, a gazdálkodó szervezetek általi közfeladat-ellátásra 

és a közfeladat költségvetési szerv és gazdálkodó szervezet közötti (kétirányú) átadására 

vonatkozó szabályokat tartalmazta. Végül a negyedik blokk az államháztartási belső 

pénzügyi ellenőrzési rendszer - elsősorban fogalmi tisztázást jelentő - módosuló 

szabályairól rendelkezett. 

 

A Törvény megfogalmazása szerint a költségvetési szerv általában hierarchikus 

irányítás alatt álló szerv, ami alapvetően abból adódik, hogy vagyonát, a rendelkezésére 
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álló költségvetési előirányzatot az állam, az alapító és (általában) egyben irányító 

(felettes) szerve közpénzből, közvagyonból biztosítja, az ellátandó alapfeladatát e szerv 

határozza meg, hagyja jóvá. Ily módon jelenik meg - közvetlen képviselet híján - a 

közpénzt rendelkezésre bocsátók érdeke, a társadalom szándéka. 

 

Tipikus irányítói jogok: az adott költségvetési szerv vezetőjének (gazdasági 

vezetőjének) kinevezése, felmentése, a vele kapcsolatos alapvető munkáltatói jogok 

gyakorlása, a szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és 

pénzügyi ellenőrzése, jogszabályban meghatározott esetekben a szerv döntéseinek 

előzetes vagy utólagos jóváhagyása, egyedi (vagy normatív) utasítás adása feladat 

elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentéstételre vagy beszámolóra való 

kötelezés.  

 

Ezen kívül az Áht. pl. az államháztartási gazdálkodással kapcsolatosan számos irányítói 

jogkört határoz meg az ún. fejezetet irányító szervnek címezve. Az irányítás és a 

felügyelet joga, illetve az irányítási jogkör részei (az egyes hatáskörök) eltérhettek 

egymástól a jogok alanya tekintetében. A szabályozás nemcsak a teljesség kedvéért 

jelent meg a törvényben, hanem hiánypótló előírást is jelentett az érvényben lévő más 

törvényekhez képest. 

 

A költségvetési szervek felett - főszabályként - nem egyszerűen felügyelet és 

különösen nem törvényességi felügyelet érvényesült (mint például a gazdasági 

társaságoknál), hanem az irányítási jogok teljessége.  

 

A költségvetési szerv általában ennek megfelelően - és az előzőek szerinti 

forrásstruktúrából, a megfelelően rögzített szabályozásokból adódóan - csak 

viszonylagos szakmai és gazdasági önállósággal rendelkezhetett. A kormányzati 

szervezetrendszerben általánosak a korlátozás nélküli irányítási viszonyok, de az 

Alkotmány, illetve más törvények a felettes szerv irányítási jogait korlátozhatják. Az 

egyik korlátozott irányítási jogkört külön is nevesítette a törvény: ez a felügyeleti 

jogkör.  

 

A felügyeleti szerv kategóriája azon szerveket jelenti, melyek az irányítási jogok 

teljességével nem rendelkeznek, hanem csak korlátozott irányítási jogkörrel.  A 
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felügyeleti jogok körét általánosan meg is határozza a Törvény. A felügyeleti jogkör 

lehet szakmai felügyelet, vagy még annál is korlátozottabb jogokat jelentő 

(törvényességi felügyelet).  

 

Ez a felügyeleti típusú jogkör jellemzően azon körben érvényesül, ahol a közfeladat-

ellátás önállósága, ebből következően az intézményi önállóság nagyobb fokú, és az 

állam csupán regulatív, (piac)szabályozó, illetve az adott közszolgáltatás ellátására 

nézve megrendelő funkcióban képviseli a köz érdekeit. 

 

A Törvény fogalom meghatározásokat tartalmaz, e körben definiálva pl. az 

irányító szervet, az alapító szervet, az irányító szervek vezetőjét, különös 

tekintettel a hatályos jogszabályok hiányosságaira. 

 

Az ún. alapítói jogok, vagyis a költségvetési szerv alapítására (átalakítására, 

megszüntetésére stb.) vonatkozó jogok az irányítási jogok körébe tartozó egyes 

részjogosítványokat jelentettek, és attól nem különültek el. Az irányítói és az 

alapítói jogok tehát egymással az általános és a különös logikai viszonyában állnak. 

E körben előállhat az az eset egyrészt, hogy az alapítói jogokkal felruházott szerv 

egyéb irányítási joggal nem rendelkezik az adott intézmény vonatkozásában, így 

lehetséges, hogy az alapítói jogokkal felruházott szerv eltér az egyéb irányítási 

(felügyeleti) jogok címzettjétől. 

 

A Törvény a költségvetési szervek teljes körére vonatkozóan ad általános jelleggel 

szabályozást, ehhez képest szűkebb kört jelentenek a központi államigazgatási szervek, 

melyekre vonatkozóan a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény rendelkezései 

irányadók pl. az irányítási jogok tekintetében.  

 

Önkormányzati területeken az irányítási hatáskörök tipikusan testületeknél vannak, 

kivéve a költségvetési szerv gazdasági vezetőjével kapcsolatos alapvető munkáltatói 

jogokat. A gazdasági vezetőnek ugyanis egyfajta ellensúlyt kell képeznie a szerv 

működésében a gazdálkodás megfelelősége, az adósságképződés megakadályozása 

érdekében.  
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Ez csak úgy (volt) biztosítható, ha az intézményvezetőnek nem volt joga a gazdasági 

vezető kinevezéséhez, felmentéséhez. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint 

törvény a polgármesternek (főpolgármesternek) is megállapíthatott önkormányzati 

feladat- és hatáskört. Ezzel összhangban a törvény (a főszabálynak megfelelően) az 

irányító szerv vezetőjére (polgármesterre, főpolgármesterre stb.) ruházza ezt a hatáskört. 

 

(Ugyanakkor célszerű megjegyezni, hogy ezen rendelkezések alkalmazása a közoktatási 

intézmények esetében nem volt egyértelmű, mivel a korábbi PM részéről több szakmai 

vélemény, állásfoglalás született arról, hogy a költségvetési szerv formában működő 

közoktatási intézmény esetében az irányító szerv vezetőjének, azaz a polgármesternek a 

hatásköre a gazdasági vezető kinevezése, megbízása.) 

 

2010. augusztus 15. naptól  - a Törvény hatályon kívül történő helyezését követően - az 

alapítói, irányító jogok gyakorlásával és az előirányzatok megváltoztatásával 

kapcsolatos értelmező rendelkezések beépítése az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 

törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény alapján 

valósult meg. Ezen naptól az előbbi rendelkezések alkalmazása az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezésein keresztül 

valósult meg 2011. december 30. nappal bezáróan. 

 

Ezt követően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései voltak 

az irányadóak, amelyek hasonló tartalommal szabályozták az önkormányzati irányító 

szerv, illetve önkormányzati irányító szerv vezetőjének hatáskörét. 
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3.  

A közoktatás/köznevelés és az önkormányzati rendszer (fenntartó) kapcsolata, 

különös tekintettel a fenntartó, az irányító szerv jogállására, 2013. január 1.. 

nappal kezdődően 

 

A települési önkormányzatok, valamint a közoktatás (köznevelési) intézmények 

viszonyában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 

Nkt.), majd ezt követően a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 

rendelkezései hoztak változást. 

 

Az Nkt. az Alaptörvényben foglaltak végrehajtása érdekében rögzíti, hogy az ingyenes 

és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-

oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első 

szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata. 

 

Az Alaptörvény rendelkezésein túlmenően is széles körben biztosítja a Nkt. a 

térítésmentességet az óvodai nevelés, a kollégiumi ellátás, valamint az iskolai nevelést 

és oktatást kiegészítő szakszolgálatok igénybevételekor. 

 

Az Nkt. biztosítja az intézménylétesítés szabadságát, az állami fenntartásból eredő - 

ésszerű - korlátok között, illetve egyértelművé teszi a köznevelés szereplőinek helyzetét 

a hatáskörök, a kötelességek és a jogok egyensúlyának megteremtésével. 

    

A köznevelés nem szolgáltatás többé, hanem közszolgálat, melynek ellátása alapvetően 

a Magyar Állam feladata, joga és kötelessége. Az intézményrendszer fenntartója 

főszabály szerint az állam, amely a kormányhivatalokon keresztül látja el feladatait. A 

helyi közösségek iskoláik iránti elkötelezettségére tekintettel az állam határozott időre 

köznevelési szerződés útján átadhatja a fenntartást a települési önkormányzatoknak. Az 

állam ez esetben is érvényesíti jogait az igazgatók kinevezésén keresztül. 

 

Az óvodai nevelésről továbbra is a települési önkormányzat gondoskodik. 
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A nem állami (egyházi és magán) intézményrendszer működésének minőségét az állam 

szabályozással és ellenőrzéssel biztosítja. Amennyiben a kormányhivatal, vagy óvoda 

esetén a települési önkormányzat vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelési, 

nevelési-oktatási intézmény fenntartójával köznevelési szerződést köt, a megállapodás 

megkötése nem mentesíti a feladat-ellátási kötelezettsége alól azon gyermekek 

tekintetében sem, akiknek a szülei nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett 

iskolába járatni gyermeküket. 

 

A kormányhivatal feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-

fejlesztési tervet készít a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései 

előkészítésére. A fejlesztési terv elkészítésekor a kormányhivatal kikéri a megye 

területén működő települési önkormányzatok, területi és országos nemzetiségi 

önkormányzat egyetértését. 

 

A köznevelési intézmények közötti különbségek kialakulásának elkerülése végett a 

központi költségvetés a kormányhivatalok nyilvántartásai alapján fenntartótól 

függetlenül biztosítja a köznevelési intézmény működéséhez szükséges, a pedagógusok 

és egyéb, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak munkabérét és 

annak járulékait.  

 

Ha az intézményt a települési önkormányzat köznevelési szerződés útján átvette, az 

intézmény működéshez szükséges további (épület-fenntartási, karbantartási, beruházási, 

eszközbeszerzési) támogatásokat az intézményfenntartónak kell biztosítaniuk. Ebben az 

esetben a települési önkormányzat vállalja az átvett intézmény épülete állagának 

megóvását, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek 

fedezése azonban már nem kötelessége. A települési önkormányzat köteles legalább 

olyan színvonalon biztosítani az intézmény fenntartását, mint azt az állam az intézmény 

átvételének idején biztosította. A köznevelési szerződésben vállaltakat a kormányhivatal 

ellenőrzi és annak megsértése esetén szankciókat alkalmazhat. A szerződés tartalmazza 

az intézmény felvételi körzetét is. 

 

Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat vagy saját alapítású intézmény vagy 

köznevelési szerződés révén gondoskodik. 
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A köznevelési rendszer irányítója a Magyar Állam képviseletében az oktatásért felelős 

miniszter. A miniszter ágazati irányító hatásköre kiterjed a törvény hatálya alá tartozó 

valamennyi tevékenységre az intézmény típusától és fenntartójától függetlenül. 

 

A szakképző iskolákban folyó szakképzés tekintetében az irányítási hatásköröket a 

szakképzésről szóló törvény állapítja meg. 

 

Az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozik a köznevelési rendszer fejlesztése, 

amelynek keretében fejlesztési terveket, nevelési-oktatási programokat dolgoz ki, 

vizsgarendszert és pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszert működtet, képzési-, 

továbbképzési programokat szervez, pályázatokat ír ki, mérési, értékelési feladatok 

rendel el. Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési rendszer fejlesztése érdekében 

együttműködik más tárcákkal is. 

 

A törvény meghatározza a fenntartói irányítás tartalmát, mivel a köznevelési 

intézmények és a fenntartók döntési jogosítványainak pontos elhatárolása 

megkívánja a fenntartói irányítás tartalmának részletezését. 

 

Az Nkt. továbbra is tiltja az intézmény átszervezését nevelési, tanítási évben. (Az 

intézmény átszervezésének minősül székhelyének, telephelyének megváltoztatása is.)  

Előfordulhatnak azonban olyan helyzetek, amikor szükségszerűen változtatni kell a 

székhelyen, telephelyen, ezért a törvény lehetővé teszi ennek engedélyezését. Székhely-, 

telephelyváltozásra a nem állami intézményfenntartói körben kerülhet sor más 

rendkívüli okokból is, mint például a bérleti jogviszony vagy a használati jogviszony 

váratlan felmondása. A törvény abból a célból, hogy megakadályozza az e lehetőséggel 

való visszaélést, előírja, hogy amennyiben három éven belül több alkalommal kérnek 

előre nem látható okból székhely-, telephelyváltozást, a kormányhivatal törvényességi 

ellenőrzést folytat le. 

 

A fenntartói jog átadására vonatkozó korlátozások nem tarthatók meg abban az esetben, 

ha a fenntartó megszűnik. A fenntartó megszűnése együtt jár ugyanis az intézmény 

megszűnésével is, fenntartó nélkül pedig a köznevelési intézmény nem működhet. 

Emiatt lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a fenntartói jog jogutódlással másik 
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fenntartóra száll át, abban az esetben ez a változás a szorgalmi időben, a nevelési évben 

is bekövetkezzen. 

 

A törvény egyértelműen és pontosan meghatározza, melyek azok a fenntartói irányítási 

jogkörbe tartozó döntések, amelyeket az érintett nemzetiségi önkormányzatok nélkül a 

fenntartó nem hozhat meg. Számos olyan köznevelési intézmény működik azonban, 

amelyiknek a tevékenysége túlnő a fenntartó illetékességi területén. Ebben az esetben az 

egyetértési jogot indokolt a helyi kisebbségi önkormányzattól a területi és az országos 

nemzetiségi önkormányzatokhoz telepíteni, annak érdekében, hogy az érvényesíteni 

tudja az általa képviselt nemzetiséghez tartozók érdekeit. 

 

Az Nkt. biztosítja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő információhoz 

jussanak a köznevelési intézmény működéséről. A fenntartó feladata, hogy az általa 

működtetett óvodák, iskolák és kollégiumok működését rendszeresen értékelje és az 

ezzel összefüggésben szerzett információkat nyilvánosságra hozza. 

 

Az Országgyűlés a 2012. júliusában elfogadott 2012. évi CXXIV. törvénnyel 

módosította az Nkt. még hatályba nem lépett szabályait, a korábbi években alkalmazott 

intézményfenntartói fogalmat átalakította és bevezette a települési önkormányzatok 

vonatkozásában a működtető fogalmát.  

 

A fenntartási feladatokat tehát 2013. január 1-jétől kezdve az Nkt. szabályai 

alapján minden esetben az állam látja el, mivel a jogalkotó álláspontja alapján 

állami fenntartás teremti meg a garanciáit annak, hogy az eltérő erőforrásokkal és 

lehetőségekkel rendelkező települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési 

intézmények működtetésében az elmúlt évtizedekben kialakult jelentős 

különbségek kedvező irányba változzanak meg.  
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Forrás: Oktatási Hivatal 

 

Ezen szabályok alapján a 2012. december 31-éig a települési önkormányzatok és 

társulásaik fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül azok, amelyek az Nkt. 4. 

§ 1. pont c)-q), továbbá s)-u) alpontjaiban foglalt köznevelési alapfeladatot látnak el, 

továbbá a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását biztosítják, átvételre kell, hogy 

kerüljenek az Nkt. felhatalmazása alapján a Kormány által 2012. nyarán létrehozott 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) fenntartásába. 

 

A jogszabályok ekkor még nem rendelkeztek arról, hogy a települési önkormányzatok 

és társulásaik fenntartásában működő köznevelési intézmények, az ott tanuló diákok és 

az ott dolgozók, továbbá a települési önkormányzatoknál foglalkoztatott, a köznevelés 

helyi irányítását ellátó közszolgálati tisztviselők hogyan, milyen szabályok alapján 

kerülnek át az önkormányzati fenntartású köznevelési intézménnyel egy időben a 

Központhoz.  

 

Ezeket az új szabályokat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvénynek 

kellett szabályoznia, figyelemmel arra, hogy a köznevelési kérdések mellett számos 

olyan szabály megalkotására volt szükség, amelyek egyebek mellett az önkormányzati 
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ingó és ingatlan vagyonnak a Központ általi használatával, az önkormányzati 

köznevelési feladatok ellátásában közreműködő közszolgálati tisztviselők és egyéb 

alkalmazottak továbbfoglalkoztatásával, a hazai és Európai Uniós forrásból 

társfinanszírozott projektek fenntartásával és számos egyéb jogutódlási kérdésekkel 

kapcsolatosak.  

 

A törvény az állami, a Központ fenntartásába kerüléssel kapcsolatos szabályok mellett 

rendelkezik a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerülő azon szakképzési 

feladatot ellátó intézmények átvételéről is, amelyek a tárca szakképzési feladataival 

állnak összefüggésében. Módosítani szükséges egyes pontokon az Nkt.-t is figyelemmel 

arra, hogy a Központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények nevelőtestületei, 

továbbá a köznevelési intézmények magasabb vezetőinek az egyes, az intézményben 

alkalmazottak foglalkoztatásához kapcsolódó munkáltatói jogait is szabályozni kellett 

erre a sajátosan új helyzetre figyelemmel. Ez összefüggésben áll továbbá az 

Országgyűlés által 2012. szeptember 24-én elfogadott, a Magyarország 2013. évi 

központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel, 

amely tartalmazta az Áht. 7. § (1) bekezdésének módosítását is. E szerint a költségvetési 

szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására 

létrejött jogi személy, és az Nkt. szerinti állami intézményfenntartó központ egyes 

szervezeti egységei törvényben foglaltak szerint jogi személyiséggel rendelkezhetnek. 

Emiatt az Nkt. több rendelkezésén végig kellett vezetni a Központ részeként működő 

tankerületi feladatok mellett a Központba 2013. január 1-jével beolvadó köznevelési 

intézmények működésével összefüggő megváltozó szabályokat is. 

 

Kérdésként merülhet fel persze, hogy amennyiben a közoktatási intézmény működéséért 

az intézmény vezetője felel, úgy mennyiben célszerű biztosítani (vagy elvetni) azon 

törekvést, hogy az intézmény, mint jogi személyként működő közoktatási intézmény 

elkülönüljön létesítőjétől és fenntartójától, ezzel együtt biztosítva az intézmény élén 

döntési joggal rendelkező, felelős vezető kinevezését.  
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4. 

Az államháztartási és az önkormányzati rendszer kapcsolata 

 

A települési önkormányzatok és az államháztartási rendszer viszonyát alapjaiban - 

kezdetben - az Ötv (majd az Mötv.), az államháztartásról szóló törvény és annak 

végrehajtási rendeletei, illetve a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény 

rendezte. 

 

Szükséges még külön megemlíteni – a korábbiakban már említett - a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt, amelynek 

megalkotását az alábbiak tették különösen indokolttá. 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), mely 

azóta számtalan alkalommal és elemében módosult, már nem tudta a kívánatos 

mértékben betölteni eredendő szerepét, hogy egy átlátható, stabil, ugyanakkor a változó 

körülményekhez való alkalmazkodást lehetővé tevő keretszabályozást adjon a közszféra 

működéséhez. Még kevésbé volt alkalmas arra, hogy aktívan segítse az államháztartás 

reformját, ezen belül a közszolgáltatások színvonala javítását, ugyanakkor a tartós 

egyensúlyi követelmények teljesítését. 

 

Konszenzus volt abban, hogy az Áht. (pontosabban az államháztartási rendszer és a 

közfeladat-ellátás szabályozása) átfogó módosításra szorul, ezért megalkotásra és 

elfogadásra kerül a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény (továbbiakban: Státusz tv.), amely több, igen jelentős területen fontos 

új szabályozást teremt az államháztartási működésben, érintve az önkormányzatok 

jogkörét is.  

 

Megvalósította mindenekelőtt a költségvetési szervi működésnek és gazdálkodásnak az 

új, törvényi szintet igénylő, rendszerszerű, összehangolt szabályozását. Ismérveket, 

feltételeket és eljárásokat rögzítve támogatta a közfeladat-ellátás különféle formái 

közötti választást. Végül: néhány, az előbbiekkel is összefüggő témában (pl. irányítás, 

felügyelet, ellenőrzés) rendezi a szükséges törvényi szintű szabályozást. 
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A Státusz tv. jelentőségét jól illusztrálta, hogy mintegy 600 központi és 13.000 

önkormányzati költségvetési szervet, valamint az általuk foglalkoztatott több mint 700 

ezer munkavállalót érintett. A teljes államháztartás költésének több mint 30%-ára (a 

GDP mintegy 20%-ának megfelelő közkiadásra) adott a törvény megújuló szabályozást. 

 

A törvény megalkotásának fő oka az volt, hogy - a demokratikus intézményrendszer 

kialakításával, s a piacgazdaságra való átmenet intézményi és szabályozási feltételeinek 

megteremtésével járó feladatok elvégzése után - a jogalkotó is a korábbiaknál nagyobb 

figyelmet kellett szentelnie a közpénz védelmére, ugyanakkor hatékony felhasználására, 

ellenőrzésére. Az előírások célja a gazdaságos, hatékony, eredményes működés és 

folyamatos önkontroll kikényszerítése mellett a forrásokat rendelkezésre bocsátó és 

közterheket viselő társadalom, lakosság felé való elszámolás.  

 

A Státusz tv. hangsúlyozottan a költségvetési szervi formát priorizálta a közfeladatok 

ellátására nézve oly módon, hogy arra nézve tartalmazott konkrétan szigorítást, hogy 

mikor látható el állami tulajdonú (állami részesedéssel működő) gazdálkodó szervezet 

által a közfeladat költségvetési szervi forma helyett.  

 

Az érem másik oldalaként rendezni kellett a költségvetési szervi feladatellátás feltételeit 

is: egyrészről meg kellett szüntetni a költségvetési szervek szervezeti-jogi 

uniformizáltságát, és megfelelő szervezeti formaválasztékot kellett nyújtani a gyakorlat 

számára, másrészről - meghatározott szervezeti körben - rugalmasabbá kellett tenni, 

másutt pedig szigorítani a költségvetési gazdálkodást.  

 

A törvény működési szempontból két költségvetési szervi alaptípust különböztet meg, 

nevezetesen a közhatalmi költségvetési szervet és a közszolgáltató költségvetési szervet. 

A közhatalmi és közszolgáltató funkciók egy intézményen belüli viszonylag széles körű 

megjelenése miatt szükséges egyértelműen kijelölni az irányadó szabályokat e vegyes 

esetre is. 

 

A közhatalmi költségvetési szerv - ahogyan az elnevezés is tükrözi - jogszabály által 

közhatalmi jogosítvánnyal felruházott szerv volt. Jellemzően a jogalkotói, jogszabály-

előkészítési, igazságszolgáltatási, védelmi, rendvédelmi, közigazgatási jogalkalmazói, 

hatósági és törvényességi ellenőrzési feladatot ellátó szervek tartoztak ide. 
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A közszolgáltató költségvetési szerv - az elnevezés ezt is jól kifejezi - a köz számára 

nyújtott szolgáltatást, amely lehet: közoktatási, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, 

közgyűjteményi, közművelődési, szakképzési, felnőttképzési, vagy más klasszikus 

szellemi közszolgáltatás, illetve más költségvetési szerv(ek) részére gazdasági-

pénzügyi-műszaki ellátás (GAMESZ) (közintézmény altípus); felsőoktatási, 

tudományos kutatási, egészségügyi, fejlesztési, művészeti, környezetvédelmi, 

természetvédelmi, vízügyi, sportcélú és informatikai közszolgáltatás (közintézet vagy 

vállalkozó közintézet altípus, amely kategóriába tartozhatnak külön törvény szerint 

országos közgyűjtemények is); illetve pl. más költségvetési szerv vagy lakosság 

számára nyújtott fizikai (technikai) szolgáltatás, ellátás, településgazdálkodási, -

üzemeltetési, műszaki szolgáltatás (közüzem altípus, amely kategóriába tartoznak a 

fogvatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szervek is). 

 

Természetesen - egyebek mellett éppen a vegyes profilú szervek miatt - a közhatalmi és 

közszolgáltató elnevezések nem minden esetben tükrözték pontosan az adott szerv 

tevékenységének, vagy tevékenysége egy részének jellegét. Nem a szavak az érdekesek, 

hanem az, hogy egy adott szervre nézve az a szabályrendszer érvényesüljön, amit a 

létrehozásának alapvető céljaként meghatározott feladat, alaptevékenység (mint egyben 

a besorolás fő ismérve) megkíván. 

 

A Státusz tv. új alapokra helyezte az állam (illetve önkormányzat, köztestület) és 

költségvetési szervei között fennálló viszonyt. Ezen új alapok létjogosultságát a 

piacgazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodás, s az adófizetőknek a közpénzből 

működő szervezetekkel szembeni indokolt elvárásainak való megfelelés szándéka 

teremtette meg.  

 

A költségvetési szervként való működés rugalmasságát segítette elő az a 

rendelkezés, amely - az alapítványra és az egyesületre vonatkozó szabályozás után, 

s kibővítve az eddigi egyedi törvényalkotási lehetőséget - a szervezetrendszerként 

működő, vagy egyébként összevonással kialakult költségvetési szerveknél, végül a 

jogi személyiség jogszabályban történt előírására, de kis üzemméretre figyelemmel 

lehetővé tette a különböző belső szervezeti egységek származtatott jogi 

személyiségét, anélkül, hogy sértené a költségvetési szerv szervezeti egységességét. 
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Az új konstrukciótól azt várták, hogy gátat szab a viszonylagos szakmai önállósággal, 

esetlegesen saját költségvetési kerettel működő szervezeti egységek olyan önállósodási, 

adminisztratív különállási törekvéseinek, amely egyébként nem indokolt. A jogi 

személyiségű szervezeti egység - megfelelő eljárás után - saját részelőirányzattal 

rendelkezhetett, kötelezettséget vállalhatott (az anyaszerv, illetve az irányító szerv 

mögöttes kezességével), szerződést köthetett. 

 

A Státusz tv. rendelkezéseit 2010. augusztus 15. naptól, az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvényt 2012. január 1. nappal helyezték hatályon kívül. 

 

A korábbi Áht. helyett tehát új törvény, az új Áht. megalkotása vált szükségessé, amely 

a 1992-ben elfogadott törvény értékeinek megőrzése mellett következetesen érvényesíti 

az azóta megváltozó szabályozási környezet - elsősorban az uniós csatlakozás és az új 

Alaptörvény - által támasztott követelményeket.  

 

Az új törvénnyel szemben támasztott követelmények közül az egységes szemlélet, a 

korszerű, de a későbbiek folyamán is könnyen változtatható, nem az alrendszerekre, 

hanem a folyamatokra tekintettel lévő törvényi szerkezet, az egyértelmű, keretjellegű, a 

végrehajtási rendeletek megalkotását segítő szabályok kimondása, és az államháztartási 

tervezés, gazdálkodás, beszámolás során mára elburjánzó felesleges, vagy trükközésre 

lehetőséget adó szabályok leépítése emelendő ki. 

 

Az államháztartás felépítése, folyamatainak számbavétele alapvetően az Áht. által 

kialakított rendszer továbbvitelével történik. Az Áht. által eredetileg meghatározott 

négy alrendszer helyett a törvény azonban már két alrendszert ismer: a központi és az 

önkormányzati alrendszert.  

 

Látható tehát, hogy az új Áht. az államháztartást központi és önkormányzati 

alrendszerbe sorolja. Az alrendszerek fogalmának meghatározásához a törvény a tisztán 

szervezeti, azaz a magánjogi szabályok szerinti jogképességet alapul vevő 

megközelítést használja, amit nem befolyásol, hogy a - elsősorban az állami - bevételek 

és kiadások a költségvetésben nem feltétlen ilyen bontásban jelennek meg. A 

költségvetési prezentáció által adott előirányzati (pl. központi és fejezeti kezelésű 
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előirányzatok, alapok előirányzatai) bontás elkülönül a szervezeti, jogképességi 

definíciótól. Azt, hogy mely előirányzaton kell az államháztartás alrendszereibe tartozó 

jogi személyek bevételeit és kiadásait tervezni, elszámolni, a törvény további részei 

rögzítik. 

Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartoznak a helyi önkormányzatok, a 

helyi nemzetiségi önkormányzatok, az országos nemzetiségi önkormányzatok, a jogi 

személyiségű társulások, a többcélú kistérségi társulások, valamint az ezek által 

irányított költségvetési szervek. 

    

Napjainkra egyre több szakember úgy látta, hogy hazánk önkormányzati rendszere 

átfogó megújításra szorul. 

 

Az átalakítás során figyelembe kellett venni a folyamatban lévő államszervezeti reform 

hatásait is, különös tekintettel az állam szerepének átértékelésére, bizonyos területeken 

az állam feladatvállalásának növekedésére, és az ehhez kapcsoló szervezeti 

változásokra. A megújulást sürgette a sok elemében radikálisan megváltozott 

társadalmi, gazdasági, közjogi környezet, az európai uniós tagságból fakadó 

követelmények és lehetőségek közötti összhang megteremtésének igénye is. 

 

Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta, a köztársasági elnök pedig 2011. április 

25-én kihirdette Magyarország Alaptörvényét. 

 

Az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 

szabályozást sarkalatos törvény határozza meg. E sarkalatos törvényt az 

Országgyűlésnek az Alaptörvény hatálybalépéséig, azaz 2012. január 1-jéig meg kellett 

alkotnia. 

 

A fentieket követően megalkotásra és elfogadásra került Mötv. az Alaptörvényben adott 

jogalkotási felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati rendszert a meglévő értékek 

megőrzésével és több új elem beillesztésével újította meg, megőrizve a demokratikus 

jogállam alapelveinek a helyi hatalomgyakorlásban is érvényesülő szabályait. 
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Alapvető cél volt, hogy a választópolgároknak a helyi önkormányzáshoz való joga 

változatlanul és hiánytalanul érvényesüljön, ugyanakkor az önkormányzati szervezet és 

működés átalakítása segítse elő a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelését. 

 

Általános célként fogalmazódott meg egy olyan modern, költségtakarékos, 

feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely lehetőséget biztosít a 

demokratikus és hatékony működésre, ugyanakkor - a választópolgárok 

önkormányzáshoz való kollektív jogait érvényre juttató és védendő módon - szigorúbb 

(felügyeleti jellegű) kereteket szab az önkormányzati autonómiának, átalakítva az 

összeférhetetlenség szabályait is. 

 

Elvárás volt az is, hogy az önkormányzati rendszert alkalmassá kellett tenni a megújult 

struktúrák befogadására, működtetésére.  

 

Az állam közjogi szerepének átértékelése folyamatában szükségessé vált az 

önkormányzati rendszer és az Alaptörvény elfogadása után átalakuló közjogi környezet 

összehangolása. Ezért következetesen alkalmazni kellett a többszintű szabályozást. 

 

Kiemelt célként fogalmazódott meg az önkormányzati kötelező feladatok jelenleginél 

pontosabb, egyértelműbb, differenciáltabb meghatározása, a térségi összefogás 

kiteljesítése, a választópolgárok érdekeinek és igényeinek megfelelő társulási rendszer 

kialakítása. 

 

Szükségessé vált az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének megszilárdítása, 

biztosabb, új alapokra helyezése, átláthatóbb és egyben kötöttebb finanszírozási 

rendszer kialakítása, az önkormányzatok adósságállományának hatékony kezelése, 

valamint mindezek érdekében a gazdálkodás ellenőrzésének szigorítása. 

 

Átértékelődött az önkormányzati feladatok köre is. 

 

A törvény rögzíti a helyi önkormányzatok ellátandó feladatait. A felsorolás nem 

konkrét, tételes feladat-és hatáskör telepítés. Ez az ágazati, szakmai törvények feladata, 

melyek az adott társadalmi viszony átfogó szabályozásának részeként határozzák meg 
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többek között az állam és a helyi önkormányzatok közötti feladatmegosztást a 

törvényben rögzített elvek szerint (pl. kötelező differenciálás).  

 

Tételes hatáskör-telepítést a törvény csak kivételesen tartalmaz, azaz akkor, ha nincs a 

szabályozandó kérdéskör tekintetében ágazati törvény.  

A fentiek az állam és a helyi önkormányzatok köznevelési feladataira is hatást 

gyakoroltak. 

A köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, melynek ellátása alapvetően a 

Magyar Állam feladata, joga és kötelessége. Az intézményrendszer fenntartója 

főszabály szerint az állam, amely a kormányhivatalokon keresztül látja el feladatait. A 

helyi közösségek iskoláik iránti elkötelezettségére tekintettel az állam határozott időre 

köznevelési szerződés útján átadhatja a fenntartást a települési önkormányzatoknak. Az 

állam ez esetben is érvényesíti jogait az igazgatók kinevezésén keresztül. 

Az óvodai nevelésről továbbra is a települési önkormányzat gondoskodik. 

    

Ennek értelmében kétféle módon kerültek át az önkormányzati köznevelési 

intézmények és feladatok a Központhoz: 

 

a) azok az intézmények (lehet egycélú vagy többcélú), amelyek kizárólag olyan 

köznevelési alapfeladatot láttak el, amely 2013. január 1-jétől állami feladattá válik, 

beolvadnak a Központba 2013. január 1-jével, 

b) az államivá váló és önkormányzati feladatot is ellátó többcélú intézményektől 

feladatot vett át a Központ, melynek kapcsán a speciális jogutódlási kérdésekről is 

rendelkezni kellett. 

 

A szabályozás logikája az volt, hogy a Központ alapvetően jogutódja a beolvadó 

köznevelési intézményeknek, illetve az átvett feladathoz kapcsolható jogviszonyoknak, 

ugyanakkor, ha települési önkormányzat működteti az adott intézményt 2013. január 1-

jétől, akkor a működtetéssel összefüggő jogviszonyokba a működtető önkormányzat, 

illetve az általa e célra alapított, fenntartott költségvetési szerv vagy gazdasági társaság 

lép be jogutódként. 

 

Megállapítható tehát, hogy 2013. január 1. naptól a fenntartó fogalma elkülönült az 

intézmény működtetésétől. 



56 

 

 

Az Nkt. az alábbiak szerint határozza meg a fenntartó és a működtető fogalmát: 

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. 

Működtető: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban 

folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont 

üzemelteti. 

 

Az ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése mellett sajátos feladatok is jelentkeznek a 

működtető vonatkozásában. 

 

Így például a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 151.§ (2) bekezdése alapján, ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem 

rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 

a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a 

fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára 

az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg 

főétkezést és két további étkezést. A főváros közigazgatási területén lévő 

tankerületekben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási 

intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő 

nevelési-oktatási intézmények kivételével - az étkeztetést a kerületi önkormányzat 

biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést azon nevelési-

oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. Az 

étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a 

közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti 

önkormányzattól hozzájárulást kérhet.  
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5.  

Államháztartás és a közoktatási rendszer kapcsolata, a közoktatási rendszer 

finanszírozása, különös tekintettel a fenntartó, az irányító szerv és a működtető 

jogállására 

 

Az Állami Számvevőszék 2011-ben elkezdte az önkormányzatok rendszerszintű 

ellenőrzését. Kockázatelemzés alapján az ellenőrzések első köre a 19 megyére, a 23 

megyei jogú városra és a fővárosra terjedt ki, a 304 városból pedig 63-at reprezentatív 

mintavétellel kiválasztott önkormányzat helyszíni ellenőrzése alapján ellenőriztek a 

számvevők.  

 

A magyarországi önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzete 2007 és 2010 között 

egyértelműen romlott, a pénzügyi kockázatok növekedtek, az adósság – különösen a 

devizaadósság – dinamikusan nőtt. Az adósságszolgálati terhek kifizetésére az 

önkormányzatok többsége nem volt képes elegendő fedezetet biztosítani. Növekedett a 

banki kitettség, erőteljesen emelkedett a lejárt határidejű tartozások állománya. Komoly 

gondot jelent, hogy az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok is jelentős adósságállományt halmoztak fel. Paradox módon kedvezőtlen 

hatással volt az önkormányzatok pénzügyi helyzetére az EU-s pályázatokhoz 

kapcsolódó, fokozott beruházási aktivitás is, a finanszírozás ugyanis hitelből történt, a 

visszafizetés, illetve a működtetés fedezete pedig nem volt biztosított. 

 

Egyes álláspontok alapján a helyi önkormányzatok egyre szembetűnőbb gazdálkodási 

nehézségei, a pénzforgalmi hiány megugrása és az eladósodás egyértelműen azt jelzik, 

hogy szükség van az önkormányzati szektor pénzügyi helyzetének kontroll alatt 

tartására. Különösen élesen mutatott rá mindezen nehézségek nemzetgazdasági 

jelentőségére, hogy 2010-ben épp az önkormányzati szektor hiánya rontotta le a GDP-

arányos államháztartási deficitet. 2.  

 

Ugyanakkor talán érdemes megjegyezni, hogy az ÁSZ vezetése csak 2011-ben döntött 

úgy, hogy négy év alatt az összes önkormányzatnál ellenőrizni fogja a jogszabályoknak 

való megfelelést.  
 

2. Nemzetgazdasági Minisztérium (2011) közleménye, 
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Ugyancsak érdemes utalni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény rendelkezéseire. A törvény részletesen szabályozza az Alaptörvényben 

szereplő államadósságra vonatkozó korlátozásokat és költségvetési szabályokat, és 

olyan garanciális szabályokat rögzít, amelyek megakadályozzák az önkormányzatok 

eladósodottságát. 

  

Tovább gondolva a fentieket fel kell tennünk a kérdést. Milyen nagyságrendű problémát 

jelent az önkormányzati középszint, illetve a városi önkormányzatok eladósodása, 

illetve ezzel összefüggésben milyen módon alakul a közoktatási intézményrendszer 

fenntartása?  

 

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a 2011. év végén Magyarország bruttó, 

konszolidált, európai uniós módszertan alapján számított államadóssága 21 749 milliárd 

forintot tett ki.  

 

Az önkormányzati adósságállomány ugyanekkor nagyjából 1200 milliárd forint volt, 

azaz a teljes államadósság alig több mint huszada. Ezt azért kell kihangsúlyozni, mert 

jól mutatja, hogy – érdekes módon - a közszolgáltatások nagy részét nyújtó 

önkormányzatok a központi kormányzathoz képest viszonylag felelősen és 

kiegyensúlyozottan gazdálkodtak. A gondot inkább az jelentheti, hogy az adósság 

gyorsan nő, és ma már elérte azt a nagyságot, ami helyi szinten komoly gondokat 

okozhat.  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (5) bekezdése alapján 

törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat. A 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával 

egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, 

dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról. Az előbbiekben hivatkozott 

rendelkezések ellenére valamennyi önkormányzattípust érintette a költségvetési 

források csökkentése, a középszinten működő önkormányzatoknál pedig az 

illetékbevételek csökkenése is rontott a pénzügyi helyzeten. 2007 és 2010 között a 

megyei önkormányzatok bevételei abszolút értelemben 16,9 százalékkal csökkentek, 

míg a fővárosi önkormányzat, a megyei jogú városok és városi önkormányzatok 

együttes bevételének 6,1 százalékos növekedése reálértéken szintén csökkenést 

jelentett. 
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Az önkormányzati szektor finanszírozási gondjaira utal, hogy 2010-ben a 304 városi 

önkormányzatból 51 önkormányzat, 2011-ben pedig 156 önkormányzat részesült 

ÖNHIKI - támogatásban. 

 

Az önkormányzati intézmények közül a közoktatási intézmények finanszírozása 

jelentette a legnagyobb problémát. Az esetek többségében a fenntartó 

önkormányzatoknak saját erőből jelentős forrásokat kellett biztosítani az óvodák és 

iskolák fenntartására. 

 

A központi költségvetési támogatás mértékének alakulását és az ezzel kapcsolatos 

tendenciákat jól mutatja a fenntartói kör változása. Kezdetben az önkormányzatok 

igyekeztek önállóan létrehozni és fenntartani a közoktatási intézményeiket. 

 

Az évek múlásával - az állami finanszírozás függvényében - intézményfenntartó 

társulásokat hoztak létre, majd megjelentek a többcélú kistérségi, alapítványi, illetve 

egyházak által történő fenntartás különböző módjai annak függvényében, hogy éppen 

mely fenntartási forma részesült magasabb, vagy kiegészítő költségvetési támogatásban.  

 

A másik problémát a települési önkormányzatok körbetartozása jelentette. A 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a szülőt 

megillette a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának 

joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga alapján 

gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve 

világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően 

választhatott óvodát, iskolát, kollégiumot. 

 

Az előbbiek alapján tehát a települési önkormányzatoknak nem volt ráhatása a szülők 

iskolaválasztására. 

 

A fentiek azt a jogkövetkezményt vonták maguk után, hogy az érintett települési 

önkormányzat köteles volt a saját intézményét fenntartani és finanszírozni, de a 

vonatkozó jogszabályok és bírói gyakorlat alapján köteles volt azon iskolák és óvodák 
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fenntartásához is hozzájárulni, amelyeket az adott településről bejáró gyerekek igénybe 

vettek. 

Történt mindez úgy, hogy az esetek többségében a saját fenntartású intézmények sem 

voltak teljesen kihasználva. 

 

Paradox módon kedvezőtlen hatással volt - és egyben a fenti negatív hatásokat erősítette 

- az önkormányzatok pénzügyi helyzetét illetően az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó, 

fokozott beruházási aktivitás. A felhalmozási költségvetés 2007 és 2010 között minden 

évben és valamennyi önkormányzati típusnál hiánnyal zárt. 

 

A folyamatban lévő beruházások miatt vállalt 1154 milliárd forint kötelezettség 

finanszírozásához az EU-s és hazai támogatáson, illetve a saját bevételeken felül 

további 217 milliárd forint külső forrás volt szükséges. A beruházási hajlandóság 

növekedése olyan kötelezettségvállalásokat is eredményezett, amelyeknél a 

visszafizetés jövőbeni fedezete nem volt biztosított. További kockázati tényező a 

fejlesztések révén létrehozott létesítmények működtetése, üzemeltetése, jövőbeni 

fenntarthatósága. 

 

Problémát jelentett, hogy az üzemeltetés során sok esetben nem képződtek pótlólagos 

saját bevételek, illetve számottevő kiadási megtakarítások. Az ilyen beruházások 

jellemző példája volt sok esetben a településen működő iskolák és óvodák felújítása. Ez 

egyébként alapjaiban nem mutatott volna rossz irányba, amennyiben ezzel 

párhuzamosan az intézmények működési kiadásai hiánytalanul biztosíthatóak lettek 

volna. Csakhogy sok esetben - bár az intézmények épületei példamutató módon 

felújításra kerültek - az adott költségvetési szerv esetenként képtelen volt a rezsivel, 

szakmai anyagokkal kapcsolatos költségek kifizetésére. 

Az ÁSZ tapasztalatai szerint a fejlesztési döntések során gyakran a magas 

támogatási arány élvezett elsőbbséget. A megtérülési követelmények, a kötelező 

feladatok ellátásához szükséges fejlesztések, az eszközhatékonyság javítása, a már 

meglévő eszközök állagának megőrzése háttérbe szorult. Jelentős az eszközök 

állagromlásából, a pótlási kötelezettség elhalasztásából felhalmozódott rejtett 

adósság, amelynek jövőbeni finanszírozhatósága kétséges volt. 3.  

3. Kockázatok a működésben és növekvő eladósodás a magyarországi önkormányzatoknál. Az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek tapasztalatai" Domokos László, 
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A fentiek alapján felmerülhet bennünk, hogy mit hoz a jövő, milyen irányt vesz 2013. 

január 1. naptól a köznevelési intézményrendszer finanszírozása? 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami 

költségvetés és a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak 

térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint 

tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más 

saját bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett 

többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét. 

    

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (4)-(5) bekezdése alapján 

a költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a 

pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait. A 

pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit külön jogszabály 

állapítja meg. Nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési 
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hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást 

kössön a kormányhivatallal. 

 

Az egyházi, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által 

ellátott nevelési, nevelési-oktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása az 

állami, önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos mértékben történik. 

 

Ugyanakkor egyrészt sajnálatos, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 88. § (4)-(5) bekezdése csak 2013. szeptember 1. napon lép hatályba. 

 

Másrészt felmerül a kérdés, hogy ezzel együtt az állami fenntartás keretében 

milyen módon és mértékben finanszírozható 2013. január 1. naptól a köznevelés 

rendszere.  

 

Az Mötv. rendelkezései alapján az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a 

központi költségvetés feladatfinanszírozás rendszerén keresztül járul hozzá. A 

feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladatainak - 

szakmai jogszabályok által meghatározott feltételek szerinti - ellátásához szükséges 

működési kiadások fedezete rendelkezésre álljon. 

 

A feladatfinanszírozás rendszerében az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter - az ágazati miniszterrel egyeztetett tartalommal - 

meghatározza az önkormányzati feladat ellátásának kiadási szükségletét és ennek 

megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása. 

 

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi 

érdekeltségének fenntartását. 

 

Az állam által prioritásként kezelt, önként vállalt feladatok finanszírozásához is 

biztosítható állami támogatás. A törvény továbbra is biztosítja annak lehetőségét, hogy 

az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében jogszabályban 

meghatározott módon kiegészítő támogatásban részesüljenek. 
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A köznevelési intézmények közötti különbségek kialakulásának elkerülése végett a 

központi költségvetés a kormányhivatalok nyilvántartásai alapján fenntartótól 

függetlenül biztosítja a köznevelési intézmény működéséhez szükséges, a pedagógusok 

és egyéb, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak munkabérét és 

annak járulékait.  

 

Ha az intézményt a települési önkormányzat köznevelési szerződés útján átvette, az 

intézmény működéshez szükséges további (épület-fenntartási, karbantartási, beruházási, 

eszközbeszerzési) támogatásokat az intézményfenntartónak kell biztosítaniuk. Ebben az 

esetben a települési önkormányzat vállalja az átvett intézmény épülete állagának 

megóvását, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek 

fedezése azonban már nem kötelessége. A települési önkormányzat köteles legalább 

olyan színvonalon biztosítani az intézmény fenntartását, mint azt az állam az intézmény 

átvételének idején biztosította. A köznevelési szerződésben vállaltakat a kormányhivatal 

ellenőrzi és annak megsértése esetén szankciókat alkalmazhat. A szerződés tartalmazza 

az intézmény felvételi körzetét is. 

Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat vagy saját alapítású intézmény vagy 

köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

 

A köznevelési intézmények működését a központi költségvetés, a fenntartók 

hozzájárulása, az intézmények saját bevétele, valamint az ellátottak térítési díjai 

biztosítják. 

 

A központi költségvetési előirányzat biztosítja a nem állami szerv által fenntartott 

köznevelési intézmény működéséhez szükséges, a pedagógusok és a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkabérét és annak járulékait. Állami 

fenntartású intézmény esetén a további dologi kiadások is nyilvánvalóan közvetlenül a 

központi költségvetést terhelik. Ennek törvényben történő kimondása azonban 

szükségtelen, mivel evidencia. Az egyházi, valamint a nemzetiségi önkormányzati 

intézményfenntartók nevelési, oktatási feladatellátása során a központi költségvetési 

finanszírozás az állami fenntartású intézményekre vonatkozó általános szabályok 

alapján történik, az állami fenntartású intézményekkel azonos mértékben. 
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A köznevelési intézmény Nkt. 76. § (1) és (3) bekezdése szerinti működtetési feladatát 

ellátó települési önkormányzatot az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján megkötött egyedi 

működtetési szerződés alapján meghatározott 

a) működtetési kiadásokra kiterjedő kötelezettség terheli, és 

b) tevékenységekből származó bevétel illeti meg. 

 

A köznevelési intézmény működtetetése keretében a köznevelési intézményt működtető 

települési önkormányzat kötelezően felel az állami intézményfenntartó központ részére 

ingyenesen használatba adott minden olyan dolog működőképességéért, üzemszerű 

használatának biztosításáért, amely a köznevelési intézményt működtető települési 

önkormányzat tulajdonában van és a köznevelési intézményt működtető települési 

önkormányzat finanszírozási körébe tartozik. 

 

Nem kötelező feladatként a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat 

- az állami intézményfenntartó központtal az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján 

megkötött egyedi működtetési szerződésben - kizárólag szakmai feladatellátás körébe 

tartozó dologi jellegű kiadásokat átvállalhat, illetve az őt megillető bevételről lemondhat 

az állami intézményfenntartó központ javára.  

 

Az állagmegóváson túl, a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat 

saját döntése szerint és az állami intézményfenntartó központ egyetértésével egyaránt 

vállalhat rekonstrukciós, fejlesztési célú kiadásokat.  
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6. 

Alapszolgáltatás vagy alapfeladat  

(Bírósági gyakorlat a köznevelési intézmények fenntartásával, illetve 

finanszírozásával kapcsolatban) 

 

A Közoktatási tv. mind szakmai értelemben, mind a finanszírozás szempontjából a 

közoktatási feladatok ellátását egyfajta alapszolgáltatásként fogalmazta meg. Erre utal a 

Közoktatási tv. 121.§ (1) bekezdés 1. pontja is, amely az alapszolgáltatás fogalmát a 

következők szerint határozta meg: 

 

"1. alapszolgáltatás: az óvodai foglalkozás, az iskola, a kollégium által - e törvény 

alapján - ingyenesen biztosított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás, a logopédiai és a 

dyslexia-megelőző foglalkozás, a mindennapos testedzés, a rendszeres egészségügyi 

felügyelet, a tanítás kezdete előtti és az étkezés alatti felügyelet, továbbá az iskolában, 

kollégiumban térítési díj fizetési kötelezettség mellett biztosított tanórai és kollégiumi 

foglalkozás." 

 

A közoktatási feladatok alapszolgáltatásként, egyfajta szolgáltatásként történő 

értelmezése a bírói gyakorlatra is hatást gyakorolt. 

 

Ezen megközelítést alkalmazta a bírói gyakorlat abban az esetben is, amikor kimondta, 

hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott szolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a szolgáltatást igénybe vevők - ezek az adott szolgáltatás más 

kötelezettjei is lehetnek - és a szolgáltató között polgári jogi jogviszonyt keletkeztet, 

amelyben a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűségének elve érvényesül [1990. 

évi LXV. tv. 8. § (1)-(4) bek., 43. § (1) bek., Ptk. 198. § (3) bek., 201. § (1) bek., 

BH1997. 405.]. 

 

A hivatkozott jogesetben a bíróság kiemelte, hogy a települések önkormányzatai 

kötelesek gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és 

nevelésről. A jogszabály azonban arról nem rendelkezett, hogy a községben lakó 

gyermekekről történő ilyen gondoskodás kizárólagosan a településen belül történhet. 

Ebből következett, hogy az önkormányzatoknak az 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának 

(4) bekezdésében meghatározott törvényi kötelezettsége akkor is fennállt, ha a területén 
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óvodát és iskolát nem működtetett, ennélfogva a területéről a gyermekek más 

települések intézményeibe jártak. Ez esetben a gondoskodás a másik település által 

fenntartott intézmény működéséhez való hozzájárulásban mutatkozott meg.  

 

A fentiek alapján az eljáró bíróság utalt arra, hogy a küldő és a fogadó önkormányzatok 

között jogviszony keletkezik (Ptk. 198. §), amit a szerződésekre vonatkozó 

jogszabályok - így a Ptk. 201. §-ának (1) bekezdése - alapján kell elbírálni. 

 

Más megközelítés alapján ugyan, de hasonló következtetésre jutott a bírói gyakorlat 

abban az esetben is, amikor a települési önkormányzatok között - társulás mellőzésével 

- létrejött jogviszonyt, illetve annak tartalmát vizsgálta a közoktatási feladatok 

biztosítása során. 

 

Ennek értelmében az egyes települési önkormányzatoknak közös intézmények közös 

fenntartására vonatkozó megállapodása - amennyiben önkormányzati társulást erre a 

célra nem alapítottak - a polgári jogi szerződésekre vonatkozó általános szabályok 

szerint ítélendő meg. A közös fenntartást megszüntetni kívánó önkormányzat a 

bírósághoz fordulhatott [1990. évi LXV. tv. 41. § (1)-(2) és (4) bek., 42-44. §-ai, Ptk. 7. 

§, 198. § (1) bek., 240. § (1) bek., 241. § BH1997. 446.]. 

    

Az ítélet indokolása szerint a települési önkormányzatok együttműködésének általános 

formája egyébként a szerződés alapján történő együttműködés, ez külön önkormányzati 

társulás alapítása nélkül is irányulhat az önkormányzati intézmények közös 

fenntartására. Ez az együttműködésnek az Ötv. III. fejezetében meghatározott 

önkormányzati társulásnál alacsonyabb szintű, kevésbé tartós és szilárd, nem 

intézményesült formája.  

 

Az önkormányzatok együttműködésre irányuló szerződései a Ptk. 1. §-a alapján a Ptk. 

hatálya alá tartoznak, a Ptk. szerződésre vonatkozó általános rendelkezései szerint 

ítélendőek meg. A Ptk. 7. §-ával összhangban rendelkezik az Ötv. 41. §-ának (4) 

bekezdése az önkormányzatok szerződéses jogvitáiban a bírói út kötelező 

igénybevételéről.  
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A közoktatási feladatok, a közoktatási alapszolgáltatás társulás keretében történő 

ellátásával, annak finanszírozásával, illetve az előbbiekkel kapcsolatos igények 

érvényesítésével kapcsolatos jogviták több kérdést is felvetettek.  

 

A kérdés tehát az volt, hogy az Önkormányzati társulásból eredő, a társult 

önkormányzatok közötti pénzfizetési igény érvényesíthető-e, illetve azt a polgári 

jogi szerződésekre irányadó általános szabályok szerint, vagy közigazgatási per 

keretében kell-e megítélni?  

 

A bírói gyakorlat kimondta, hogy az Önkormányzati társulásból eredő, a társult 

önkormányzatok közötti pénzfizetési igény polgári perben érvényesíthető [1952. évi III. 

törvény 324. § (2) bek. b) pont]. 

 

A hivatkozott jogeset (EBH2006. 1482) szerint N. és Na. Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete 1998. november 18. napján megállapodást kötött arról, hogy 1998. 

december hó 1-jei hatállyal közoktatási intézményi társulást hoznak létre a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. §-ában 

meghatározott kötelező oktatási feladatok ellátására. A megállapodás 9. pontja 

rögzítette, hogy a társulás működési és fenntartási költségeit részben normatív állami 

hozzájárulásból, részben - az igénybe vett tanulói, illetve gyermeklétszám arányában - 

az önkormányzatok saját költségvetéséből fedezik.  

 

A felperes fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztett elő a városi 

bíróságon, amelyben 307 954 forint megtérítését igényelte az alperestől. Kérelmét azzal 

indokolta, hogy a társulás állami normatíváinak elszámolásakor 671 440 Ft 

visszafizetési kötelezettség keletkezett, amelyből a Na.-ra eső részt is a felperes fizette 

vissza az Állam részére. 

 

A fizetési meghagyással szemben az alperes ellentmondással élt. 

 

A városi bíróság végzésével az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 23. §-a (1) 

bekezdésének i) pontja alapján megállapította hatáskörének hiányát és az iratokat 

áttenni rendelte a megyei bírósághoz. Indoklásában arra hivatkozott, hogy az Ötv. 111. 

§-a alapján jelen perben a Pp. XX. fejezetének szabályait kell alkalmazni. 
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A megyei bíróság végzésével ugyancsak megállapította hatásköre hiányát és az iratokat 

eljáró bíróság kijelölése végett felterjesztette a Legfelsőbb Bírósághoz. Álláspontja 

szerint az Ötv. 41. §-ának (4) bekezdése csupán a bírósághoz fordulás lehetőségét 

mondja ki az önkormányzati társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben, s 

a települési önkormányzatok által intézmények közös fenntartására kötött 

megállapodásokat a polgári jogi szerződésekre irányadó általános szabályok szerint kell 

megítélni. A Pp. 324. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján ugyanis a helyi 

önkormányzat törvényben meghatározott határozata, belső szabályzata, illetve egyéb 

döntése vizsgálható felül közigazgatási perben.  

 

A megyei bíróság jelezte, hogy jelen ügyben azonban nincsen olyan önkormányzati 

döntés, amely a Pp. fenti rendelkezése szerint közigazgatási határozatnak minősülne, és 

amelynek a jogszerűsége felől a bíróságnak a Pp. XX. fejezetének szabályai szerint 

kellene döntenie. 

 

A Legfelsőbb Bíróság az eljáró bíróság kijelölésekor mindenben osztotta a megyei 

bíróság hatáskörének hiányát megállapító végzésének indokolásában rögzített jogi 

álláspontját. Ennek megfelelően utalt arra, hogy az érintett per nem tekinthető a 

Pp. 324. §-a (2) bekezdésének a), b), illetve c) pontja alapján indított közigazgatási 

pernek, tekintettel arra, hogy tárgya a felek megállapodásából fakadó megfizetési 

igény érvényesítése. 

 

A fentiek alapján a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 45. §-ának (2) bekezdése szerinti 

eljárásban az ügy elbírálására a Pp. 22. §-ának (1) bekezdése alapján hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező városi bíróságot jelölte ki. (Legf. Bír. Kkk. III. 37.391/2005., 

Megjelent: Legfelsőbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Gyűjteménye 2006/1.) 

 

A bírói gyakorlat a jogalap vonatkozásában is - a fentiek figyelembe vételével - 

folyamatosan alakult.  

 

Míg kezdetben a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének érvényesülését 

tartották irányadónak az eljáró bíróságok, utólag már a megbízás nélküli ügyvitel 

szabályainak alkalmazását tartották elsődlegesnek. (BDT2010. 2379) 
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Az első esetben a szerződéssel kikötött szolgáltatásért egyenértékű ellenszolgáltatás járt 

[Ptk. 201. § (1) bek.], azaz a felperes által nyújtott szolgáltatásoknak ellenértéke az 

alperesek részéről nem lehetett más, mint a ténylegesen felmerült működési költségek 

gyermekarányos része. A jogvita elbírálása szempontjából közömbös volt, hogy az 

iskola működtetése gazdaságos-e, valamint az is, hogy más települések az alperesi 

településeken lakó gyermekek után milyen mértékű hozzájárulást kértek. 

    

A második esetben a megbízó a megbízás nélküli ügyvivőnek köteles volt megfizetni a 

feladat ellátásával felmerülő - normatívával nem fedezett - költségeket. 

 

A fenntartási feladatokat, mint alapfeladatot 2013. január 1-jétől kezdve az Nkt. 

szabályai alapján – főszabályként - az állam látja el, mivel a jogalkotó álláspontja 

alapján állami fenntartás teremti meg a garanciáit annak, hogy az eltérő erőforrásokkal 

és lehetőségekkel rendelkező települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési 

intézmények működtetésében az elmúlt évtizedekben kialakult jelentős különbségek 

kedvező irányba változzanak meg.  

 

Ezen szabályok alapján a 2012. december 31-éig a települési önkormányzatok és 

társulásaik fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül azok, amelyek az Nkt. 4. 

§ 1. pont c)-q), továbbá s)-u) alpontjaiban foglalt köznevelési alapfeladatot látnak el, 

továbbá a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását biztosítják, átvételre kerültek - az Nkt. 

felhatalmazása alapján - a Kormány által 2012.nyarán létrehozott Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Központ) fenntartásába. 

 

Bár a köznevelési feladatok ellátása – az előbbiek alapján – alapfeladatnak minősül, a 

vonatkozó jogszabályok alapján továbbra is lehetőség van arra, hogy egyes 

szolgáltatások esetében hozzájárulás kérjen az érintett önkormányzat. (Az étkeztetés 

biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási 

területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól 

hozzájárulást kérhet, ahogy az Nkt. 76.§ (3) bekezdése lehetőséget ad arra is, hogy a 

működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti 

önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhessen. Utóbbi esetben persze 
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kérdéses, hogy vajon a más településen állandó lakóhellyel rendelkező és onnan bejáró 

gyerekek gyerek után, az ingó és ingatlan vagyon üzemletetése során milyen 

többletköltség merülhet fel?)  
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7. 

Fenntartó és az általa fenntartott intézmény jogállásával kapcsolatos egyes 

kérdések 

 

A fenntartó, illetve az adott intézmény jogállásának vizsgálata esetenként sajátos bírói 

gyakorlatra is rámutat, különös tekintettel arra, ha kizárólag az érintett intézmény, mint 

jogi személy helyzetét vizsgáljuk. 

 

Az egyik jogesetben felperes 2003. augusztus 8-án kelt alapító okirattal létrehozta a S. 

P. Intézetet (a továbbiakban: pedagógiai intézet). Az alapító okirat szerint az intézmény 

szakmailag önálló, azonban gazdálkodásában nem önálló, jogi személy. A Megyei 

Önkormányzat Főjegyzője határozatával a S. P-szakmai Szolgáltató Intézetet (rövidített 

nevén S. P. Intézet) közoktatási intézményként, mint pedagógiai-szakmai szolgáltató 

intézményt nyilvántartásba vette 2003. július 1-jei hatállyal.  

 

A hivatkozott jogesetben a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a nem önálló 

gazdálkodásból következően az adott intézmény adóalanyisággal, számlakibocsátási 

jogosultsággal nem rendelkezik, ezek hiányában a felperes végzi a gazdálkodási 

feladatokat. A közoktatási intézményként működő pedagógiai intézetet úgy kell 

tekinteni, mintha az a felperesnek valamely szervezeti egysége lenne, mert nem 

önállóan gazdálkodó jogi személy, így önmaga, mint nyilvántartásba vett közoktatási 

intézmény a pedagógiai intézet ajánlattevőnek nem minősülhetne, hisz önmaga a 

szolgáltatás nyújtásáról sem számlát, sem pénzügyi teljesítést nem tudna a fenntartó 

nélkül teljesíteni.   

 

(A fenntartó által létrehozott, nem önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező 

pedagógiai intézet által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatásra a fenntartó, mint 

ajánlattevő ajánlatot nyújthat be (2003. évi CXXIX. törvény 4. §, 81. §; 2007. évi 

CXXVII. törvény 85.§ EBH2011. 2445). 

 

Egy másik jogeset kapcsán a Legfelsőbb Bíróság a kogens adójogi jogszabályi 

rendelkezésekből következően arra a megállapításra jutott, hogy együttműködési 

megállapodás csak iskolával köthető, támogatás csak iskolának nyújtható. Az iskola 

fenntartója nem lehet alanya a fejlesztési támogatással kapcsolatos szerződéses 
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jogviszonynak. Annak teljesítésébe nem avatkozhat be, a támogatás felett sem részben, 

sem egészben nem rendelkezhet, mivel azt egy másik jogi személy számára kell 

kifizetni ahhoz, hogy a jogszabályi feltételek teljesüljenek. Az iskola a Ktv. 37. §-ának 

(1) bekezdése, 29. §-a értelmében jogi személy, amely az Sztv. 3. §-ának (3) bekezdése 

alapján az Sztv. hatálya alá tartozó szervezet, ebből következően e törvény szerinti 

beszámolási, könyvvezetési, nyilvántartási kötelezettséggel tartozik.  

 

(Az iskola fenntartója nem lehet alanya a fejlesztési támogatással kapcsolatos 

jogviszonynak, a neki átutalt összeggel a szakképzési hozzájárulás adónemben fennálló 

kötelezettség nem csökkenthető (1996. évi LXXVII. törvény 2. §, 5. §, 4. §; 1993. évi 

LXXIX. törvény 37. §, 29. §; 1991. évi XVIII. törvény 3. § EBH2005. 1379). 

 

A következő jogeset ismertetésével a fenntartói jogkör gyakorlásának korlátaira 

törekszem rámutatni. 

 

A jogvita érdemi elbírálása szempontjából releváns tényállás szerint J. községben, 2003 

szeptemberéig egy általános iskola, az I. r. alperes önkormányzat által fenntartott M. F. 

Általános Iskola (a továbbiakban: önkormányzati iskola) működött. Az alsó tagozatos 

tanulókat a felújított J. út 1-3. szám alatti központi épületben, a felső tagozatos 

tanulókat a B. utca 2. szám alatti épületben oktatták. Két magánszemély és két 

gazdálkodó szervezet, alapfokú oktatás céljából, a 2001. szeptember 18-án kelt alapító 

okirattal hozta létre II. r. alperes alapítványt. Az I. r. alperes képviselő-testülete a 2002. 

március 12-én megtartott ülésén meghozott határozataiban döntött a II. r. alperes 

fenntartásában működő A. M. Alapítványi Általános Iskola (a továbbiakban: alapítványi 

iskola) működésének biztosítása céljából a J. utcai iskola épületegyüttes egy részének 

bérbeadásáról és a berendezési, felszerelési tárgyak átadásáról, valamint felhatalmazta a 

polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, továbbá rendelkezett a J. utcai 

iskolaépületnek az önkormányzati és az alapítványi iskola közötti megosztásáról.  

 

Az alperesek között 2002. március 18-án bérleti szerződés jött létre, amellyel az I. r. 

alperes a tulajdonában álló J. község, J. u. 1-3. szám alatti általános iskola 

épületegyüttes 1744,13 m2 alapterületű részét 2002. július 1-jétől tíz év időtartamra, 

alapfokú iskola működtetése céljára bérbe adta a II. r. alperesnek. A felek 

megállapodása szerint az első két évre fizetendő 1 000 000 forint bérleti díj magában 
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foglalja a rezsi (víz-, elektromos áram-, gázdíj) költségét is. A II. r. alperes - működési 

engedély alapján - 2003. augusztus 1-jétől működteti az alapítványi iskolát, ahol az 

oktatás tandíjköteles. Ettől az időponttól kezdődően az önkormányzati iskola tanulóinak 

oktatása az 1-3. évfolyamban a J. utcai épületben, míg a 4-8. évfolyamban a B. utcai 

épületben folyik. A II. r. alperes az általa fenntartott alapítványi iskola működését a 

Magyar Államkincstár, az alapító és az I. r. alperes által nyújtott támogatásokból, 

valamint egyéb bevételekből biztosította. 

 

A jogeset rögzíti, hogy a per adatai alapján tényként volt megállapítható, hogy az I. r. 

alperes a tulajdonát képező J. utcai iskolaépület egy részét a II. r. alperesnek polgári jogi 

szerződéssel bérbe adta, majd a II. r. alperes által létrehozott alapítványi iskola a 

korábban egy egységnek minősülő iskolaépület fizikailag elkülönített részében - 

ténylegesen - a 2003/2004-es tanévtől kezdődően a működését megkezdte. Ennek 

eredményeként létrejött egy olyan állapot, amelyben az önkormányzati iskolában 

oktatott, többségében a cigány etnikumhoz tartozó és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeket a tőlük szükségképpen elzárt alapítványi iskolában tanuló (túlnyomórészt 

ilyen tulajdonságokkal nem rendelkező) gyermektől, egy épületen belül fizikailag 

elkülönítették. A jogeset szerint a fizikai elkülönítés attól függetlenül megállapítható, 

hogy az egyes iskolák használatában álló épületrészek között az ajtót zárva vagy nyitva 

tartják. A jogellenes elkülönítés törvényi tényállásának megvalósulása szempontjából a 

két iskola tanulóinak összehasonlítható helyzetét az I. r. alperesnek a J. utcai 

épületegyüttesen fennálló tulajdonjoga teremti meg. Az I. r. alperes a Ptk. 112. § (1) 

bekezdésében és az Ötv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint 80. § (1) bekezdésben 

biztosított jogosultságainál fogva tulajdonosként rendelkezett arról, hogy az addig 

kizárólag az önkormányzati iskola elhelyezését szolgáló épületegyüttes egy részét 

általános iskola működtetése céljából a II. r. alperesnek bérbe adja. Függetlenül e 

rendelkezés formális jogszerűségétől és az I. r. alperes szerződéssel elérni kívánt 

céljától vagy szándékától, a bérbeadás eredményeként létrejött objektíve jogsértő 

állapot fenntartásáért az I. r. alperes felelt. Az Ebktv. 7. § (2) bekezdése értelmében 

ugyanis valamely állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás is az Ebktv. 10. § 

(2) bekezdésében megkívánt rendelkezésnek minősül. 

    

A fenntiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat megsértette az egyenlő 

bánásmód követelményét azzal, hogy a tulajdonában álló iskolaépület egy részét egy 
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tőle jogilag független alapítvány használatába adta tandíjköteles iskola működtetése 

céljából és ezáltal a saját iskolájában oktatott gyermekeket etnikai kisebbséghez való 

tartozásuk és vagyoni helyzetük alapján jogellenesen elkülönítette (1959. évi IV. 

törvény 76. §, 2003. évi CXXV. törvény 8. §, 10. § EBH2011. 2307). 

 

A fentiekből látható volt, hogy a jogalkotó és a bírói gyakorlat egyaránt igyekszik 

kizárni a tanulók megkülönböztetésére irányuló intézkedéseket. 

 

Joggal tehetjük fel ezután azt a kérdést is, hogy a jogalkotó és a bírói gyakorlat 

mennyiben törekszik biztosítani az egységes jogalkalmazást az eltérő jogállású 

fenntartók közoktatási intézményeiben, különös tekintettel a pedagógusokra. 

Ugyancsak kérdésként merülhet fel, hogy a pedagógusoknak milyen lehetősége van 

további jogviszony létesítésére.  

 

A rendszerváltozás következményeként sürgősen megoldandó problémaként 

jelentkezett a munkaviszonyok újbóli szabályozása. A nyugat-európai kontinentális 

jogrendszer és az 1945 utáni hazai jogi metódus eltérése azt az alapkérdést jelentette 

elsődlegesen a kodifikáció számára, hogy önálló törvényben, vagy pedig a Munka 

Törvénykönyve részeként - tehát a differenciáltság helyett egységesen - kerüljön-e sor a 

közalkalmazotti jogállás szabályozására. E kulcskérdésre a - a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) indokolásának 

figyelembe vételével megállapítható, hogy a - jogalkotás folyamán egyértelműen az a 

válasz rajzolódott ki, amely az elkülönült törvényi rendezést támogatta, azaz a 

munkajogi szabályozást nem csak tartalmában, de szerkezetében is meg kellett újítani. 

 

A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozásban - ellentétben a Munka 

Törvénykönyvvel - a részletes törvényi rendezés koncepciója volt a meghatározó. Ezt az 

alábbiak indokolták, illetve jellemzik: 

 

a) A munkáltatók költségvetésből történő finanszírozása alapjaiban befolyásolja a 

munkaadóknak és a közalkalmazottaknak a munkaügyi kapcsolatok rendszerében 

elfoglalt helyét. Elsődlegesen e pénzügyi függőség miatt a felek a legtöbb kérdésben 

nincsenek alkupozícióban, ugyanis az alkalmazást érintő feladatok megoldása nem a 

közalkalmazott tényleges munkáltatójától, hanem egy közhatalmi szerv döntésétől függ. 
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Épp e kapcsolat miatt - a felek egyezkedése helyett - a szabályozásban a közjogi, 

kogens elemek dominálnak, miután az állam tulajdonosi jelleggel vesz részt a 

közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdések rendezésében. 

 

b) A szabályozás tartalmi és technikai kérdéseivel kapcsolatban megállapítható, hogy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény kötelező erővel és részletesen definiálja a 

közalkalmazotti jogviszony tartalmi feltételeit, mindazon kérdéseket, amelyek általános 

jelleggel, egységesen rendezhetők valamennyi közalkalmazotti jogviszony 

vonatkozásában. A Kjt. lehetőséget teremt arra is, hogy törvényi szinten (más 

törvényben is) szabályozni lehessen a közalkalmazotti jogviszonyt érintő problémákat. 

Alacsonyabb szintű jogforrás viszont csak a törvény konkrét felhatalmazása alapján 

rendelkezhet az ágazatban, az egyes szakmákban, valamint a munkáltatóknál meglévő 

sajátosságokból adódó kérdésekről. Ezért - a szabályozás struktúrájában - a törvény 

mellett kiemelt szerepet kapnak az ágazatokat irányító miniszterek, ugyanis a törvény 

eseti felhatalmazása alapján rendeletükben állapíthatják meg a közalkalmazottak 

jogállására vonatkozó azon kérdéseket, melyeknek törvényi szintű egységes 

megfogalmazása szükségtelen, és az egyes területek eltérő jellege miatt egyben 

lehetetlen is lenne. 

 

c) A Kjt. szervi hatálya tehát azon munkáltatókra terjed ki, amelyek állami, illetve 

önkormányzati költségvetésből működnek, azaz a központi és a helyi önkormányzati 

költségvetési szervekre. A szervi hatály megvonásánál a munkáltatóknak a munkaügyi 

kapcsolatok rendszerében elfoglalt azonos helyzete a meghatározó, ezen túlmenően 

azonban lényeges annak megállapítása, hogy a munkáltató olyan - a társadalom 

normális együttéléséhez nélkülözhetetlen, társadalmi közös szükségletek kielégítését 

szolgáló - tevékenységet végez, melynek megszervezése elsődlegesen állami, 

önkormányzati feladat.  

 

Így a teljesség igénye nélkül elmondható, hogy nélkülözhetetlen - az állami és 

önkormányzati jelleg nem kizárólagos elismerése mellett - a gyermeknevelés, az alap, 

közép- és felsőfokú oktatás megszervezése, a szociális és egészségügyi funkciók 

ellátása, valamint a művelődést és a tudomány művelését biztosító intézmények 

működtetése.  
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Amíg tehát a fentiek a pedagógusok jogállásának, foglalkoztatásának szabályozása 

tekintetében a fenntartók, illetve a munkáltatók egyes sajátosságainak 

meghatározó szerepére utalnak, addig az Alkotmánybíróság más szempontokat is 

kiemelt a vonatkozó döntéseiben. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kötv.) 16. § (1) 

bekezdése alapján a  közoktatási intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazottai (a 

továbbiakban: alkalmazott) tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka 

Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt a Kötv. 

rendelkezéseivel együtt kellett alkalmazni. 

 

A fentiek, valamint Kötv. - 2012. augusztus 31. napig hatályos - 15. § (1) bekezdése 

alapján tehát csak kivételes esetben volt foglalkoztatható pedagógus közalkalmazotti, 

illetve munkajogi jogviszonyon kívül.  

 

A pedagógusokra vonatkozó eltérő - látszólag a közalkalmazottak közötti 

megkülönböztetést eredményező - rendelkezések vonatkozásában keletkezett 

beadványokkal az Alkotmánybíróság - jogszabály alkotmányellenességének 

utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - is foglalkozott. (1374/B/1996. 

AB határozat) 

 

Az egyik ilyen esetben az indítványozó nézete szerint alkotmányellenes helyzetet 

eredményeztek azon rendelkezések, amelyek eredményeként előállt 

megkülönböztetések egyes esetekben megállapíthatóak. 

 

Így például az, hogy a közalkalmazott orvos, stb. lehet vállalkozó, a pedagógus pedig 

nem. Az indítványozó úgy gondolta, hogy ez az Alkotmány 70/A. § (2) és (3) 

bekezdéseibe ütköző diszkrimináció, hiszen vagy minden közalkalmazott lehet 

vállalkozó, vagy senki. 

 

(A Kötv. támadott rendelkezése: "15. § (1) Nevelő-oktató munka - óvodai nevelés, 

iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat 

keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás - 

pedagógus-munkakörben - az óraadó tanár kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban, 
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illetve munkaviszonyban - látható el. Pedagógus-munkakörben az e törvényben, illetve 

más jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 

személy (a továbbiakban: pedagógus) foglalkoztatható. Pedagógus-munkakör ellátására 

- az óraadó tanár kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető. A pedagógusok 

tevékenységét szakértők és szaktanácsadók segítik.") 

 

Az Alkotmánybíróság e kérdéskörben tehát azt vizsgálta, hogy diszkriminációnak 

minősül-e az, hogy a jogalkotó a közfeladatok ellátása során eltérő foglalkoztatási 

szabályokat állapít meg bizonyos közfeladatokat végzőkre, vagyis bizonyos esetekben 

választási lehetőséget biztosít a szerződő feleknek a tekintetben, hogy a munkavégzésre 

közalkalmazotti vagy másféle, munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsenek. 

 

Az Alkotmánybíróság utalt arra, hogy számos döntésében foglalkozott azzal a 

kérdéssel, hogy milyen különbségtétel minősül alkotmányellenesnek. Így pl. a 35/1994. 

(VI. 24.) AB határozatban megállapította az Alkotmánybíróság, hogy az alapjognak 

nem minősülő egyéb jogra vonatkozó, személyek közötti hátrányos megkülönböztetés 

vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha a sérelem 

összefüggésben áll valamely alapjoggal, végső soron az emberi méltóság általános 

személyiségi jogával és a megkülönböztetésnek, illetve korlátozásnak nincs tárgyilagos 

mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes. (ABH 1994, 197, 200.) 

 

Az Alkotmánybíróság ugyancsak utalt arra, hogy a Kötv. előírásai alapján a nevelési-

oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, továbbá 

el kell látnia számos olyan feladatot, amely a gyermekek személyiségének 

kibontakozását szolgálja, biztosítania kell, hogy az intézményben egységes elvekre 

épülő nevelő-oktató munka folyjék. Ebből fakad az ilyen intézményeknek az a 

működési sajátossága, hogy a vezetésben közreműködik a nevelőtestület, a nevelési-

oktatási intézmény pedagógusainak közössége, amely a nevelési-oktatási kérdésekben 

az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve (Kötv. 56. § (1) 

bekezdés), így több döntési jogkörrel is rendelkezik. Ez a testületi munka is indokolja a 

közalkalmazotti, illetőleg munkajogi jogviszonyban történő foglalkoztatást, csakúgy, 

mint az intézményvezető utasításadási joga, amely a pedagógiai munkáért és a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért viselt felelősségének elengedhetetlen 

feltétele.  
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A pedagógus- munkakör sajátossága továbbá, hogy a teljes munkaidőnek csak egy 

részét teszi ki az effektív tanítási tevékenység (a kötelező órák), emellett számos egyéb, 

olyan munkaköri kötelezettség is terheli a pedagógusokat, mint pl. a nevelőtestület 

munkájában való közreműködés, gyermekfelügyelet ellátása, amelyek kifejezetten a 

munkáltató utasításadási jogán alapulnak.  

 

Mindez összevetve azzal a fontos követelménnyel, hogy a tartós, stabil közintézeti 

viszonyok a diákok szellemi-lelki fejlődésében fontos szerepet töltenek be, 

megalapozza a Kötv. 15. §-ának foglalkoztatási forma megválasztását korlátozó 

szabályát, így az ezáltal megvalósított különbségtétel nem tekinthető hátrányos 

megkülönböztetésnek. 

    

Az Alkotmánybíróság tehát komplex módon igyekezett figyelembe venni minden 

olyan sajátosságot - például a munkaköri feladatot -, amely főként a közoktatáshoz 

kötődik, olyan jellemzőt, amelyek más, általában közalkalmazotti jogviszonyban 

foglalkoztatottak esetében nem fordul elő. 

 

A bírói gyakorlat egységes volt a tekintetben is, hogy a közoktatási feladatot ellátó nem 

állami vagy nem önkormányzati fenntartású intézmény által foglalkoztatott nem 

közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban áll.  

 

Ugyanakkor előfordultak olyan esetek is, amikor nem állami vagy nem önkormányzati 

fenntartású intézmény esetében is alkalmazni kellett a Kjt. rendelkezéseit.  

 

A Kötv. 122. § (1) bekezdése értelmében a nem állami szerv, illetve nem helyi 

önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézmény munkaviszony keretében 

foglalkoztatott pedagógusainak kötelező óraszámára, túlmunka díjazására, 

pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezései irányadók, az e 

jogcímeken járó juttatások tekintetében nem az Mt. szabályai alkalmazandók (Kötv. 

122. § (1) bekezdés, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdés). EBH2010. 

2260 
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Az előbbiek vonatkozásában tehát nem a jogviszony jellegének, hanem annak volt 

jelentősége, hogy a közoktatás intézményrendszerén belül került ellátásra speciálisan 

szabályozott feladat. 

 

Álláspontom alapján tehát megállapítható, hogy a közoktatás, köznevelés 

rendszerében az eltérő fenntartású intézmények esetében komplex módon, egymást 

esetenként átfedve valósult meg a pedagógusokra vonatkozó szabályok 

magalkotása és alkalmazása, különös tekintettel azon sajátosságokra, amely főként 

a közoktatáshoz, közneveléshez, illetve a pedagógusi munkakörhöz kötődnek. 

 

A korábbi gyakorlat vonatkozásában tehát célszerű volt hivatkozni, a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 122. § rendelkezéseire. 

  

Ugyanakkor a fentiekből kiindulva, ha például egy egyház az általa átvett iskola 

pedagógusaival szerződésben abban állapodik meg, hogy a jogviszonyukra a 

továbbiakban - a korábbitól eltérően - a Munka Törvénykönyvének szabályai az 

irányadóak, e jogviszonyuk megszüntetésére e törvény szabályai és nem a 

közalkalmazottak jogállására vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadóak [Mt. 

89. § (1) és (2) bek., 1993. évi LXXIX. tv. 122. § (1) bek., BH2001. 37]. 

 

Az előbbiek alapján tehát, ha az intézmény átvételekor az új fenntartó a 

közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását, az ekkor megkötött munkaszerződésekben az 

intézmény Kjt. szerinti juttatásainak biztosításával vállalta, az összhangban állt a már 

hivatkozott jogszabály előírásaival. 

 

Új helyzetet teremtett a köznevelési rendszer intézményei, illetve ezen intézményekben 

foglalkoztatott pedagógusok számára a köznevelési intézményrendszer fenntartásának, 

az ezzel kapcsolatos egyes feladat- és hatásköröknek az átalakítása, illetve a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályba lépése. 
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Napjainkban az egységes előmeneteli és illetményrendszert az Nkt., valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet biztosítja, fenntartótól függetlenül. 

A továbbiakban célszerű azt is megvizsgálni, hogy az egyes fenntartói intézkedések 

mennyiben befolyásolják az adott költségvetési szerv munkáltatói intézkedéseit, 

illetve azt hogyan ítéli meg a bírói gyakorlat. 

 

A hivatkozott jogeset szerint az alperesi iskolaigazgatót, miután kiderült a tanulócsoport 

és a napközis csoport csökkentés szükségessége, a polgármester felhívta a szakos 

ellátottság biztosítottsága melletti létszámcsökkentés előterjesztésére. A felperesen 

kívül szóba jöhető testnevelés tanár nem kívánt nyugdíjba menni, és a felperesi szakok 

voltak a többi pedagógus végzettségére tekintettel elláthatók, ezért a 

létszámcsökkentésnél a felperes jöhetett szóba. 

 

A Legfelsőbb Bíróság egyetértett azzal, hogy önmagában az intézménynek és a 

fenntartó önkormányzatnak a létszámleépítés szakszerűsége érdekében való 

együttműködése nem jelenti a felmentés rendeltetésellenességét [Mt. 4. § (1) bekezdés]. 

Ha az intézménnyel egyeztetett fenntartói döntés konkrét munkakört érintő 

létszámcsökkentésről rendelkezik, az ezzel indokolt felmentés jogszerű [Kjt. 30. § (1) 

bekezdés b) pont]. Ezért az elsőfokú ítéletet megváltoztató és a felperes keresetét 

elutasító jogerős ítélet nem ütközött az Mt. 4. § (1) bekezdésébe. BH2008. 225 

    

Ilyen értelemben tehát - figyelemmel a Kjt. hivatkozott rendelkezésére - a fenntartó 

quasi munkáltatói jogot gyakorol, hiszen döntése alapján a munkáltatónál 

létszámcsökkentést kell végrehajtani. 

 

Azzal tehát, hogy a fenntartó az engedélyezett létszámkeretről, illetve az érintett 

intézmény engedélyezett létszámkeretéről dönt, egyben quasi munkáltatói döntést is 

hoz. Álláspontom szerint hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a fenntartó 

átszervezésről dönt. A bírói gyakorlat alapján az átszervezésre vonatkozó döntés a 

fenntartó hatáskörébe tartozik, az intézmény, illetve vezetője csupán ennek 

végrehajtására jogosult. [1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pont, 

BH2006. 30]. 
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8. 

Köznevelési rendszer várható változásai 

 

Szakmai körökben gyakran visszatérő megállapítás, hogy a pedagógus pálya társadalmi 

presztízse alacsony, különös tekintettel az alábbiakra: 

 

- Az alapképzésre járó hallgatók közül kevesen választják a pedagógus pályát. 

- Nem látják a szakmai előrelépés, fejlődés lehetőségeit.  

- A bolognai rendszerű képzést bevezették, de nem született meg a régóta tervezett 

életpálya-modell.  

- Növekedett a pedagógusok terhelése. (Adminisztráció, óraszámemelés, magasabb 

szülői elvárások.) 

- Sok a pályaelhagyó. 

 

 

 

A köznevelés rendszerében tehát várhatóan két nagy fejlesztés indul, az egyik az 

életpályamodellhez kapcsolódik, a másik a pedagógus-továbbképzéshez. (Ugyanakkor 

zajlik egy komplex informatikai fejlesztés is, amelynek célja, hogy pedagógusok, 



82 

 

intézményvezetők, fenntartók számára rendelkezésre álljon egy egységes rendszer, hogy 

nyomon követhető legyen a pedagógusok szakmai előrehaladása, teljesítménye.) 

 

A pedagógusképzés megújításának, hatékonyabbá tételének egyik legfontosabb feltétele 

a megfelelő motivációt jelentő, kiszámítható életpályát biztosító „pedagógus életpálya-

modell” bevezetése. 

 

A pedagógus életpálya-modellben a pedagógusképzésnek, a pályakezdők 

mentorálásának, támogatásának és a pedagógusok folyamatos – egész pályafutás alatt 

zajló – szakmai fejlődésének, továbbképzésének egységes rendszerré kell összeállnia. 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről az Nkt. 64-65. § rendelkezései szólnak. (A 

Nkt. 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-én lép 

hatályba.) 

 

A pedagógus életpálya kétéves gyakornoki időszakból és adott esetben négy további 

fokozatból áll: Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus és Kutatótanár 

fokozatból. 

 

A különböző fokozatokhoz eltérő illetmények tartoznak, ugyanakkor megmarad a 

háromévenkénti béremelési automatizmus is. Az új pedagógus előmeneteli rendszer új 

pedagógus bértáblát jelent, amely már nemcsak a megszerzett képesítéseket és a pályán 

töltött éveket veszi figyelembe, hanem a minősítés eredményét is. A nem állami, nem 

önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusaira ugyanezek az elvek 

érvényesek. A pedagógus-bérek értékállóságának megőrzése érdekében az 

illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, 

egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka. 
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A köznevelés minőségének javítása érdekében bevezetésre kerülő minősítő vizsga és a 

minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok 

vonatkoznak. A bizottság a jelölt teljes körű iskolai tevékenységét vizsgálja. A minősítő 

eljárás során a bizottság a jogszabályokban és a pedagógusok munkaköri leírásában 

megfogalmazott alapvető kötelezettségekre támaszkodik. 

 

A pedagógusok kiégésének megakadályozására és az önfejlesztést segítendő 

meghatározott feltételek teljesítése esetén a pedagógus tízévenként legfeljebb egy éves 

alkotói szabadságot vehet igénybe. 
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A köznevelés megújításával a kormány vállalta, hogy minden gyermek számára 

biztosítja a jó óvodai, iskolai nevelés, oktatás feltételeit. A köznevelési rendszer további 

fontos intézkedései tehát szeptembertől lépnek életbe.  

 

Az új szabályok java részét a 2011. év decemberében elfogadott köznevelési törvény 

rögzíti, a végrehajtásához szükséges rendeletek régóta hozzáférhetőek. Több mint 

másfél év alatt mindenki megismerhette a pedagógus előmeneteli rendszer, az új 

munkaszervezés alapelveit, a délutáni foglalkozásokra, az új Nemzeti alaptantervre, 

kerettantervekre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A kormány a közelmúltban döntött tehát a pedagógushivatást támogató rendszer 

bevezetéséről, amely a többi között a pedagógusok bérének emeléséről is rendelkezik. A 

pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik, így 

annak emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan növekszik. 

 

A pedagógushivatást támogató bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az 

idei emelést követően 2014 szeptemberétől 2017-ig minden tanév kezdetén törvényben 

foglalt mértékkel emelkedik. (Más kérdés, hogy szakmai körökben eltérő annak 

megítélése, hogy az életpályát érintő változások együttes hatásaként ténylegesen 

emelkedik-e a pedagógusok jövedelme.) 

 

Az anyagi elismerés mellett a pedagógusok új munkaszervezésének bevezetésére is sor 

kerül. Az új munkarend nem a kötelező óraszámra, hanem a munkavállalók heti 40 órás 

munkaidejére épül. Szabályozza a pedagógusok terhelhetőségét, felszámolja a minőség 

rovására menő önkéntesen vagy kényszerűségből vállalt túlmunkát. Az erről szóló 

jogszabályok a tanévkezdés előtt megjelentek. 

 

2013. szeptember 1-jétől az egyházi-, alapítványi és magánintézmények is új 

finanszírozási és elszámolási szabályok szerint működnek. A valós költségek felét sem 

fedező normatív támogatás helyett az intézmények bértámogatást kapnak. Mivel a bérek 

és bérköltségek az oktatási kiadások mintegy 85 százalékát teszik ki, biztonságosabbá 

válhat az intézménykör fenntartása. Az emelt béreket itt is, minden esetben, először az 

október elején esedékes fizetéssel kapták meg a pedagógusok. 
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Magyarországon az elmúlt két évtizedben a magán- és alapítványi intézményfenntartás 

sajátos modellje valósult meg, amikor is ezen intézmények költségeik teljes fedezetét az 

államtól várták. Támogatásuk egyedi szerződések alapján átláthatatlan és 

kiszámíthatatlan rendszerben történt. Az átalakítás célja a korábbi „kijárásos” rend 

felszámolásával egy olyan világos szabályrendszer létrehozása, amely pontosan rögzíti, 

hogy ki milyen támogatásra számíthat. 

 

Rövidesen elkészül a pedagógusok egész ágazatra kiterjedő kollektív szerződése. A 

kollektív szerződés megkötésére a köznevelési törvény pedagógus előmeneteli rendszer 

részletszabályait tartalmazó végrehajtási rendeletének kiadását követően kerülhet sor.  A 

Kormányzati oldal a törvény 2013. augusztus 27-i elfogadása és e rendelet azzal együtt 

történő megjelenése után várta a vele együttműködést vállaló pedagógus 

szakszervezetek javaslatait, ahogyan erről megegyezés született.  

 

Célszerű megjegyezni, hogy több fontos kérdést a kollektív szerződésnek kellene 

tartalmaznia, ami 2013. július 31-ére nem készült el. A csúszás hivatalos indoka tehát az 

volt, hogy nem készült még el a köznevelési törvény pedagógus előmeneteli rendszer 

részletszabályait tartalmazó végrehajtási rendelet. Ez a jogszabály tartalmazza a 

pedagógus előmeneteli rendszerhez tartozó illetményalap meghatározását valamint a 

pedagógus előmeneteli rendszer kiterjesztését a pedagógiai szakszolgálatokra és a 

pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekre.  

 

A dokumentumban igen fontos oktatási részleteket rögzítettek a cafeteria juttatás 

mellett, így például azt, hogy hogyan osztják be a pedagógusok óraszámát, vagy hogy 

milyen munka után mekkora pótlékok járhatnak. A Klebelsberg Kunó 

Intézményfenntartó Központ például a pótlékok differenciálásánál figyelembe veszi a 

tanulólétszámot, illetve az ellátandó feladat nagyságát, nehézségi fokát. 
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Összefoglaló 

 

Dolgozatomban talán sikerült rávilágítani arra, hogy milyen változások következtek be 

a közoktatás, illetve a köznevelés rendszerében, illetve annak szabályozásában. A 

köznevelés a jogalkotó szándéka alapján tehát nem szolgáltatás többé, hanem 

közszolgálat, melynek ellátása alapvetően a Magyar Állam feladata, joga és kötelessége. 

Az intézményrendszer fenntartója főszabály szerint az állam, amely a 

kormányhivatalokon keresztül látja el feladatait. (2013. január 1-jétől az átvételre kerülő 

köznevelési intézményeknek megszűnt az önálló költségvetési szerv státuszuk, jogi 

személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működnek.) A települési 

önkormányzatok működtetőként vehetnek részt a köznevelési feladatok biztosításában, 

üzemeltetve az érintett ingó és ingatlan vagyont. (Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, 

hogy a települési önkormányzatok érdekeire figyelemmel az Nkt. 76/A.§ rendelkezése 

biztosítja az önkormányzatok számára a tanítási időn túl történő ingatlanhasználatot, 

azaz a Központ köteles együttműködni a települési önkormányzattal a helyi közösségi 

és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy a használatában 

vagy vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási 

időn kívül és a pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott 

feladatok végrehajtásának veszélyeztetése nélkül külön megállapodás alapján biztosítja 

a tulajdonos települési önkormányzat számára.)   

 

Az Nkt. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyét három jogalkotói 

alapelv mentén kívánta átvenni. Az első a közoktatás fogalma helyett a köznevelés 

kifejezés alkalmazása, és annak tartalmi megjelenítése, mely egységbe foglalja az 

óvodától a tankötelezettség végéig tartó időszakot, s egyúttal kiemeli annak - az oktatást 

is magába foglaló - lényegi alapját: a nevelést. 

 

A második a kerettörvényi jelleg. A legszükségesebb szabályozók és felhatalmazások 

törvényi szintű megfogalmazása világosan áttekinthető rendszerbe foglalja a köznevelés 

rendszerének működési elveit: Magyarország Alaptörvényével, a nemzetközi 

jogszabályokkal és megállapodásokkal, valamint más sarkalatos és ágazati törvényekkel 

összhangban, különös tekintettel a felsőoktatást és szakképzést szabályozó joganyaggal, 

ugyanakkor - a jogalkotás szabályainak megfelelően - mellőzve a más hatályos 

jogszabályokban megfogalmazottakat. 
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A harmadik a Magyar Állam köznevelésben betöltött szerepének újbóli 

meghatározása. 

 

Az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok, az óvodák fenntartása és működtetése 

megmaradt a települési önkormányzatok részére. A nem állami (egyházi és magán) 

intézményrendszer működésének minőségét az állam szabályozással és ellenőrzéssel 

biztosítja.  

 

A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer 

működtetése és az egész rendszer megszervezése és finanszírozása terén tehát 

gyökeresen eltér a korábbi megoldásoktól. 

 

A változás lényege akként összegezhető, hogy míg a közoktatás rendszerében az 

állam az ágazati irányítás keretébe tartozó feladatokat látta el, és a közoktatás 

rendszere működtetéséért viselt felelősséget, addig a köznevelés rendszerében az 

állam az ágazati irányítás feladatai mellett átvette a konkrét oktatásszervezési 

feladatokat, továbbá magához vonta az intézményfenntartással együtt járó 

feladatok egy részét és állami feladattá minősítette a köznevelés szolgáltatás 

közvetlen végrehajtását is. Ehhez kapcsolódóan az állam a köznevelés területén 

jogosítványokkal rendelkezik a hatósági ellenőrzés, a szakmai ellenőrzés területén 

is. (Így például az Nkt. 34.§ (2) bekezdés alapján a kormányhivatal legalább 

kétévente végzi az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési 

intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, amelynek 

eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. A 

kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a 

nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges 

engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.) 

 

A köznevelés új rendszerével szemben gyakran tesznek kritikai megjegyzéseket, amely 

szerint az állam minden más szereplőt kiszorított az oktatás tervezése, szervezése, 

igazgatása feladataiból. Elvette a feladatellátáshoz szükséges önkormányzati vagyont. 

Az állami akarat végrehajtójává süllyesztette le a helyi önkormányzatokat, megfosztotta 

az intézményeket cselekvési, gondolkodási joguktól. A köznevelés államosítását 
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meghatározó jogszabályok és a végeredmény ellentétes mindazokkal a 

rendelkezésekkel, amelyek meghatározták a múlt év végén a helyi önkormányzatok 

helyzetét, a helyi önkormányzati vagyon rendeltetését és feladathoz rendelését.  

 

Kétségtelen, hogy a köznevelés rendszere lényeges változásokon ment keresztül. 

Gyakran úgy érezhetjük, hogy a jelenlegi állami fenntartást megtestesítő Központ 

(KLIK) képtelen megbírkózni a naponta felmerülő problémákkal, nehézkes, a 

tankerületek dolgozói leterheltek, az egyes ügyekben - az elmúlt években - kialakult 

gyakorlat 2013. január 1. naptól alkalmazhatatlanná vált. 

 

Véleményem szerint a közneveléssel kapcsolatos változások még nem tisztultak le 

egészen, gyakran jelentkeznek félmegoldások a köznevelési rendszerében. (Ahogy 

történt ez az elmúlt években is. Akkor sokakat elgondolkoztatott az a kérdés, hogy 

vajon miért van arra szükség, hogy az egyes közoktatási intézmények működésével, 

finanszírozásával kapcsolatban párhuzamos feladatellátás valósuljon meg, mint ahogy 

történt a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetében. 

Ugyancsak meg lehetne említeni – a már hatályon kívül helyezett - a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LI. törvényt, amely 

alapján látható volt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kt.) biztosította, hogy az önkormányzattól egyháznak átadott közoktatási 

intézmények finanszírozása - az átadást követően, sajátos módon, egyfajta 

továbbfinanszírozási kötelezettség fenntartásával - zavartalan maradjon.  

 

A szabályozás már korábban is létezett, azzal a különbséggel, hogy az 5 éves 

továbbfinanszírozási kötelezettség csak 2 év volt. A későbbiekben ez az időpont 3 évre 

módosult, majd újabb 2 évvel emelkedett. A szabályozás szerint, a fenntartói jogok 

átadását követő legalább 5 éven keresztül az egyházi kiegészítő támogatást 

végeredményben a fenntartói jogokat átadó önkormányzatnak kellett fizetnie. Ez a 

megoldás így értelmetlenné tette azt, hogy az egyébként forráshiányos önkormányzatok 

megszabaduljanak feladatellátási kötelezettségüktől, a költségvetésüket kötelezően 

terhelő közoktatási intézmények fenntartásának anyagi terheitől.)  

  

Álláspontom alapján a jelenlegi helyzet ebben a formában nem tekinthető véglegesnek. 

További szabályozás szükséges a Központ és a települési önkormányzatok 
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együttműködése érdekében. (pl. nyári táboroztatás és/vagy étkeztetés, 

tankönyvtámogatás, rendezvények támogatása, stb esetében milyen módon és eljárási 

rend szerint egyeztethető a felek között az érdemi döntés).  

 

Ugyancsak szükséges annak átgondolása, hogy a településeken megüresedő 

iskolaépületek milyen módon és formában menthetők meg, illetve a kisebb 

településeken milyen ellátások tudnák – legalább részben – átvenni a megszűnt 

általános iskolák helyét és szerepét. 

 

Hosszú távon változhat a fenntartói kör is. A köznevelési rendszerben megvalósuló 

elvárások, a működtetésből fakadó finanszírozási kötelezettségek olyan elvárások elé 

állíthatják a nem állami (magán) intézményrendszer működtetőit, amelyek 

eredményeként a nem állami - azon belül is leginkább a magán - intézményrendszer 

hátrányba kerülhet.  


