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A KLIK mint lehetőség 

A KLIK létrejötte 1990 óta ismeretlen 

méretű lehetőséget nyitott a magyar 

köznevelés súlyos – az önkormányzati 

rendszerből örökölt – problémájának 

megoldására.  

a tanulók munkaerőpiaci boldogulása 

érdekében szükségessé vált a minőség 

javítása – állami beavatkozással.  



A KLIK mint lehetőség 

Mert létrehozásának köszönhetően 

az új rendszer: 

átláthatóbb 

hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb 

a közoktatás színvonalát növelő 

esélyteremtő 

 



A KLIK a számok 

tükrében 
A köznevelési intézmények fenntartói jogának átvétele a 

tanév rendjének megzavarása nélkül megtörtént. 

 1950 önkormányzattal, társulással született megállapodás.  

 Jelenleg a KLIK fenntartásában lévő intézmények 

száma:  

 Székhely-intézmények száma:   2.480  

 Feladatellátási helyekkel együtt:  5.975 

A KLIK által működtetett intézmények száma: 2948 

 605 intézményben született döntés intézményvezetői 

pályázatokról 

 

 



A KLIK működtetésében 

lévő intézmények  



Kialakítottuk a szakmai feladatellátás szervezeti és eljárási 

kereteit. 

 A korábbi fenntartáshoz képest kevesebb létszámmal (2350 fő 

– a korábbi 60%-a) látjuk el a fenntartói feladatot  

 Határidőre és sikeresen lebonyolítottuk a pedagógusok 

átsorolását az új előmeneteli rendszernek megfelelően: 

105.286 fő.  

 Megkezdtük az igazgatói bérpótlékok differenciált 

rendszerének kialakítását. 

 Az áttanításnak, az intézmények közötti áthelyezésnek 

köszönhetően nem került sor pedagógus elbocsátásra.  

 

 

         Eredmények 



Pedagógusok 

Javult a szakos ellátottság: 

 

Az ábra azt mutatja, hogy a szakos ellátottság hiánya összességében harmadára 

csökkent. 



Nevelő-oktató  

munkát segítők száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelő-oktató munkát segítők létszáma nőtt, 

elősegítve a magasabb színvonalú feladatellátást. 

Az intézmények adminisztrációs feladatainak 

ellátását közfoglalkoztatottak segítik.  

2013. jan.1. 2000 közfoglalkoztatotti létszám,  

2013/2014-es tanév kezdetén 7534 főre növekedett.  

Ebből országosan 2584 fő az iskolai adminisztrációs 

munkát segíti.  

NOKS státusz szám - 

2012/2013-as tanév 

NOKS státusz szám - 

2013/2014-es tanév 
Növekedés 

10247 12654 2407 



Szakmai biztonság 

A 198 tankerülettel a szakmai támogatás - a  korábbi 

fenntartói rendszerhez képest  - a kistelepüléseknek is 

elérhető közelségbe került (tanügy-igazgatás). 

A KLIK szakmai biztonságot ad: 
 az intézmények vezetőinek, ami a szakszerű döntések 

meghozatalában segít,  

 A tanulóknak, szülőknek (pl.: nem állami intézmény megszűnése) 

 „Az eddigi szakmai elszigeteltség feloldódott, a 

rendszeres igazgatói értekezletek segítik a szakmai 

összehangoltságot.”  

 Szakmai visszajelzés egyszerűsödött az irányítás, 

jogalkotás felé 



A finanszírozás biztonsága nem függ az önkormányzat 

aktuális anyagi helyzetétől. A működéshez szükséges 

alapfeltételek biztosítottak. 

Az intézmények gazdálkodása egyszerűsödött. A 

beszerzéseket és az elszámolásokat a tankerület végzi, 

ezzel az igazgatók a pénzügyi-gazdálkodási terhektől 

megszabadultak. 

Tankerületeinkben a készpénz-helyettesítő Kincstári 

Kártyarendszert, ill. ellátmányt bevezettük. 

Gazdálkodási, 

ellátási biztonság 



Megteremtettük a megfelelő iskolai munkakörnyezetet 

sok, több éve elhanyagolt intézményben: 2013-ban a 

KLIK működtetési körébe tartozó iskolák esetében élet-, 

és balesetveszély elhárítása 121 intézményben.  

Az intézményekben javultak a technikai feltételek a 

korábban elmaradottabb területeken. 

Az évek óta elmaradt karbantartási, javítási munkák 

hatékonyabban valósulnak meg 

Állami gondoskodás 



Állami gondoskodás 

A KLIK 94 db iskolabusz szerződést vett át az 

önkormányzatoktól. A 2013/2014-es tanévben eddig 

197 db szerződéssel bír. 

Kisiskolák újranyitása 2013 őszén: Gáborján, 

Medgyesbodzás, Nyírderzs, Mezőkomárom, Nára 

településeken. 

Országosan 74 oktatási intézményben indult el a 

Köznevelési Hídprogram. 

HÍD I. képzésben 120, a HÍD II 10 hónapos képzésben 502, 

HÍD II. 20 hónapos képzésben 966 tanuló, összesen: 1588 

tanuló  



A pedagógusképzés  

támogatása 

A foglalkoztatás tervszerű, minőségi kiépítése a 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj bevezetésével elindult. 

Az Ösztöndíj 2013/14-es tanévre meghirdetett, első 

felhívására összesen 529 darab pályázat érkezett. 

A bírálati eljárás lezárását követően a Klebelsberg Ösztöndíj 

Bizottság 437 pályázatot terjesztett fel szerződéskötésre.  

112 hallgató havonta 75 ezer,  

293 hallgató havonta 50 ezer,  

32 hallgató havonta 25 ezer forint ösztöndíjban részesül. 



Fejlesztés 

A hazai támogatások területén, 2013 folyamán eddig 

több mint 20 támogatási program keretében, 

mintegy 6,6 mrd Ft támogatásban részesültek a 

KLIK intézményei 

A KLIK mint önálló (tehát nem konzorciumban részt 

vevő) kedvezményezett uniós projektjeinek száma 

több mint 1000 fejlesztési projekt, melyek teljes 

támogatási összege 34,6 Mrd Ft, ebből több mint 

16 Mrd Ft kifizetése történt meg 



Tervek 

A szervezet működésének finomhangolása 
folyamatosan zajlik.  

Nyitott, együttműködő szervezet épül.  

A kiszámítható, átlátható, biztonságos és tervszerű 

működés megteremtése 

A KLIK összetételéből adódó lehetőségek, 

rendszerszerű szinergiák előnyeinek kiaknázása. 

 az eddigi szétszabdalt intézményrendszerben 

felhalmozódott erőforrások, tudás és tapasztalat 

egységbe szervezése, módszertani hálózat kiépítése. 



Az összehangolt szakmai munkának köszönhetően 

nagyobb hangsúlyt kell kapnia a prevenciós 

intézkedéseknek - széles társadalmi bázison: 

Kortárs segítő csoportok működtetése és kortárs 

segítő képzés 

Konfliktus-kezelési technikák és mediációs képzés 

az egész nap nyitva tartó iskola foglalkozásainak 

keretében 

Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatása/ 

nevelése módszertani támogatásának megerősítése. 

 

Tervek 



Eljárásrendekkel, informatikai rendszerrel, betanítással 

és kisebb szervezeti változtatásokkal (pl.megyeközponti 

tankerületek) egyre működőképesebbé váljon. 

A 2014. év utáni fejlesztések stratégiai súlypontja: 

  a tényalapú beavatkozási képesség („intelligens 

működés”) erősítése; az önkormányzati oktatásügyből 

örökölt súlyos problémák további megoldása. 

 

Teendők 



A KLIK mint  

az állami beavatkozás és  

a változásmenedzsment eszköze 

 elsősorban a szakmai kockázatot hordozó intézmények 

feljavításával tudunk beavatkozni pl. az országos 

kompetenciamérési eredmények alapján  

 szükséges a helyi tanügyigazgatás további szakmai fejlesztése, a 

továbbképzési rendszer modernizálása, a pedagógusok 

felkészítése szemlélet- és módszertani váltásra a gyermekek 

képességeinek kibontakoztatása érdekében. 

 Finomhangolás, monitoringrendszer működtetése, esélyteremtő 

intézkedések, gyors beavatkozások 



  

Köszönöm a figyelmet! 

www.klik.gov.hu 
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