
                                                                                                                         

                                                                                                                        1. számú melléklet 

 

Melléklet 

A közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 

25/2009. (IX.25.) rendelethez 

 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 

rendelet alapján a közoktatási 

feladatellátáshoz szükséges fenntartói 

döntések meghozatalához 

 

 

 

Határidő 

 

Közoktatási OM statisztikai adatok 

 

Minden év október 15. 

 

A pénzügyi és gazdálkodási tevékenységet 

megalapozó fenntartói döntéshez 

szolgáltatott adatok 

 

Határidő 

 

A következő évi költségvetést megalapozó 

adatok 

Koncepcióhoz minden év október 31., 

következő évi költségvetéshez, minden év 

december 31. 

Az intézményi költségvetés év közbeni 

módosításának javaslata. (Adatokkal 

alátámasztva az intézmény részéről) 

 

Értelem szerint 

 

 

Az intézmény gazdálkodásáról szóló 

beszámolóhoz adatok biztosítása 

I. negyedéves beszámolóhoz a negyedévet 

követő hó utolsó munkanapjáig, 

I. féléves beszámolóhoz  

minden év. július 25. 

III. negyedéves beszámolóhoz a negyedévet 

követő hó utolsó munkanapjáig. 

II. Zárszámadáshoz tárgyévet követő 

 február 15. 

Normatív hozzájárulások és normatív kötött 

felhasználású támogatások igényléséhez 

adatszolgáltatás 

 

Minden évben a Magyar Államkincstár által 

megadott időpontig 

Normatív hozzájárulások és normatív kötött 

felhasználású támogatások lemondásához, 

pótigényléséhez, elszámolásához szükséges 

adatszolgáltatás 

 

 

Értelem szerint 

Elszámolás a pótlólagosan kapott állami 

hozzájárulásokról (pályázatok, 

központosított állami támogatások, stb.) 

 

Értelem szerint 

  



                                                                                                                         

A tanügy-irányítási és –igazgatási 

feladatok ellátásához szükséges 

adatszolgáltatás 

 

Határidő 

Óvodások, iskolások létszáma 

tanulócsoportonként 

szeptember 15. 

Nevelési és tanévre szóló munkaterv  október 1. 

Tantárgyfelosztás október 15. 

Központi írásbelire jelentkezők száma december 

Közoktatási intézmények félévi beszámolója február 15. 

Óvodások, iskolások előzetes 

iskolaválasztási szándéka  

Beiratkozást megelőző 15. nap. 

Érettségi és szakmai vizsgákra jelentkezők 

száma 

Február, szeptember 

Közoktatási intézmények pedagógus 

beiskolázási terve 

Március 31. 

Óvodai, általános iskolai beiratkozások 

adatai 

Beiratkozást követő 15. nap 

Tanköteles korú gyermekek további óvodai 

nevelésben való részvétele 

Május 31. 

Óvodai csoportok maximális létszámának 

túllépésével kapcsolatos kérelem 

Június 30. 

 

Általános iskolák és középiskolák maximális 

osztály-létszámának túllépésével 

kapcsolatos kérelem 

 

Szeptember 15. 

Létszámadatok megküldése (gyermek, 

tanuló, kollégiumi, pedagógusok, egyéb 

foglalkoztatottak) 

 

Október 15. 

Tanügyi dokumentumok fenntartói 

jóváhagyásra történő megküldése 

(Pedagógiai Program, Minőségirányítási 

Program, Házirend, Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Alapító Okirat) 

 

Jogszabályi előírások változásaihoz 

igazodva értelem szerint 

 


