
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Valamennyi állami fenntartásba kerülő 

köznevelési intézmény igazgatójának 

Iktatószám: 463-1/2012/KIK/01 

   

Székhelyén   

Tárgy: Tájékoztatás 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013. január 1-

jétől hatályos 74.§ (1) bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról”.  Az állami fenntartásba kerülő köznevelési alapfeladatok a 

köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1.§-a alapján az 

Nkt. 4.§ 1. pont c)-q) és s)-u) alpontjai szerint köznevelési alapfeladatok, valamint a többi 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-

oktatását, kollégiumi ellátását biztosító, a települési önkormányzat vagy települési 

önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézmények. Az állami fenntartásba 

kerülő köznevelési intézmények által ellátott alapfeladatok: az általános iskolai nevelés-

oktatás, a nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, a kollégiumi ellátás, a 

nemzetiségi kollégiumi ellátás, a gimnáziumi nevelés-oktatás, a szakközépiskolai nevelés-

oktatás, a szakiskolai nevelés-oktatás, a nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, a 

nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, a nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása, a 

Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, a felnőttoktatás, az alapfokú 

művészetoktatás, a fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a pedagógiai szakszolgálati 

feladat, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, 

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

gyermekgyógyüdülőkben, az egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges 

oktatás és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás. 

Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány a 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelettel a központi hivatalként működő Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KIK) jelölte ki, amely 2012. szeptember 1-

jével, 20 fős létszámmal kezdte meg működését.  

A KIK szervezetén belül területi szervként tankerületek kialakítása van folyamatban, amelyek 

vezetőinek, a tankerületi igazgatóknak a kinevezéséről 2012. október 31-én az emberi 

erőforrások minisztere döntött.  

A Törvény 13.§ (1) bekezdése alapján a KIK és az önkormányzat az intézmények és a 

fenntartói feladatok átvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el. A (2) bekezdés 
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szerint az átadás-átvételt 2012. december 15-ig megállapodás megkötésével, illetve a Törvény 

melléklete szerinti jegyzőkönyv, 2013. április 30-ig történő felvételével kell végrehajtani.  

A KIK Központi szervének munkatársai által előkészített átadás-átvételi megállapodást a KIK 

nevében eljáró, az önkormányzat székhelye szerint illetékes tankerületek tankerületi 

igazgatóival kötötték meg az önkormányzati fenntartók. A tankerületi igazgatók folyamatos 

kapcsolatban kell, hogy álljanak az érintett önkormányzatokkal, illetve az illetékességi 

területükön működő, állami fenntartásba kerülő köznevelési intézményekkel. Kérem tisztelt 

Igazgató Asszonyt/Urat, hogy a tankerületi igazgatót feladata ellátásában segítse, hiszen az 

eredményes együttműködés közös érdekünk.  

Különösen fontos az együttgondolkodás azon települések esetében, ahol 2013. január 1-jétől 

részben az önkormányzat, részben a KIK feladata lesz az állami fenntartásba kerülő 

köznevelési intézményekben ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó működtetés ellátása.  

A működtetési feladatok 2013. január 1-jétől történő ellátásával kapcsolatban a rendező elv a 

település lakosságszáma: főszabály, hogy a 3000 lélekszám alatti települések esetén az állami 

fenntartásba kerülő köznevelési intézmények működtetője a KIK, a 3000 lélekszám feletti 

települések esetén az önkormányzat.  

2013. január 1-jétől az átvételre kerülő köznevelési intézményeknek megszűnik az önálló 

költségvetési szerv státuszuk, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként lesznek a 

KIK mint költségvetési szerv részei.  

Attól függően, hogy a KIK vagy az önkormányzat a működtető, a Törvény 8.§ (1) 

bekezdésének a) és b) pontja alapján az önkormányzat tulajdonában álló, az intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon a KIK vagyonkezelésébe (működtető a 

KIK) vagy ingyenes használatába (működtető az önkormányzat) kerül.  A vagyonelemekre – 

a helyi önkormányzati szabályozás figyelembevételével – vagyonkezelői jogot alapító, illetve 

ingyenes használati szerződést kell kötni a KIK és önkormányzat között. 

Emellett, ha az önkormányzat a működtető, az Nkt. 74.§ (6a) bekezdése szerint „a működtetés 

egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény 

által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani”. 

Ezeknek a szerződéseknek a tervezetét szintén elkészítettük, s adatokkal való feltöltés céljából 

az önkormányzatoknak megküldjük. 

A Törvényben a KIK részére meghatározott jogosítványok az állami fenntartásba kerülő 

köznevelési intézmények biztonságos működésének feltételeit, a fenntartói jogok gyakorlását 

hivatottak biztosítani, az önkormányzatok tulajdonosi jogát e célok elérése érdekében, a 

szükségesség és arányosság figyelembe vételével indokolt korlátozni. Bízom benne, hogy a 

szerződések megkötése során e célok elérése mindkét fél számára megnyugtató módon 

rendezhetők. 

Azoknál az önkormányzatoknál, amelyek esetében a működtetési kötelezettség megoszlik a 

KIK és az önkormányzatok között, egyedileg szükséges vizsgálni a közös működtetés 

gyakorlati megvalósításának kérdését. Ez ugyanis hatással van a működtetéssel kapcsolatos 
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foglalkoztatottak jövőbeni sorsára, azonban nem eredményezhet fennakadást a köznevelési 

intézmény folyamatos működésében.  

A működtetési feladatok ellátásának telepítése a köznevelési intézmények elhelyezését 

szolgáló ingatlanok igénybevételének arányában dönthető el, amelynél irányadó, az érintett 

ingatlanrész használatának funkciója, rendeltetése, a használt alapterület, illetve az 

elhelyezettek száma.  

A fenntartás szakmai működtetést, irányítást jelent, míg a működtetés az üzemeltetéssel, a 

köznevelési feladat ellátáshoz szükséges vagyonelemek funkcionális szinten tartásával 

kapcsolatos feladatokat foglalja magában. 

A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét a magam részéről nem a köztudatban 

elterjedt negatív jelentéstartalmat hordozó államosításként, hanem hatékony, szakszerű, 

korszerű, a társadalmi igényeket kielégítő, esélyegyenlőséget teremtő, piacképes tudást, 

végzettséget biztosító iskolarendszer megszervezésének feladataként fogom fel. A ma még 

bonyolultnak tűnő rendszer működtetése közös feladatunk. Hiszem, hogy megfelelő 

eljárásrendek és kommunikációs csatornák kialakításával, partnerséggel, konstruktív 

együttműködéssel, a fenti célok elérhetők a tanulók, a szülők, s nem utolsó sorban az 

intézményekben dolgozók megelégedésére. Ennek költséghatékony, ésszerű, a tanulói és 

lakossági igényeket kielégítő működtetése az iskolák tantestületének operatív 

együttműködése, az önkormányzatok partnersége, tapasztalati tőkéjének, gyakorlati és 

helyismeretének igénybe vétele nélkül nem képzelhető el. 

A leírtak megvalósításához, az átállás zavartalan lebonyolításához kérem tisztelt Igazgató 

Asszony/Úr szíves közreműködését az alábbiak szerint: 

Az iskola napi életében 2013. január 1-jétől nem történhet a köznevelési feladat 

színvonalának csökkenését okozó fennakadás. Ennek érdekében kérem, hogy az intézmény 

vezetéséhez kapcsolódó feladatait – az alapvető munkáltatói joggyakorlás kivételével – 2013. 

január 1-jétől változatlanul folytassa (szabadság engedélyezés, helyettesítések megszervezése, 

stb.). 

Az intézmény napi működtetésével kapcsolatos feladatokkal /beszerzési igény, üzemzavar, 

alapvető munkáltatói jogkörbe tartozó (pl. jogviszony létesítés) feladat szükségessége stb./, 

bármely az intézményt, annak fenntartását, működtetését érintő kérdésben kérem haladéktalan 

jelzését az illetékes tankerületi igazgatónak, akinek elérhetősége megtalálható a 

www.klik.gov.hu címen. A fővárosi szakképző intézmények Házlinger György 

főosztályvezető úrhoz fordulhatnak. 

http://www.klik.gov.hu/
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Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Telefon: +36-1-795-1170, Fax: +36-1-795-0744 

E-mail: tankerulet@klik.gov.hu 

Kérem, hogy az Ön által ismert, vagy tudomására jutó, esetleges fennakadást okozható, 

rendelkezésére álló információkat, tényeket szintén szíveskedjen haladéktalanul jelezni a 

területileg illetékes tankerületi igazgatónak. 

Együttműködését köszönöm.  

Kívánok békés karácsonyi ünnepeket és sikeres 2013. évet Önnek és valamennyi 

munkatársának! 

Budapest, 2012. december 21. 

Üdvözlettel: 

Marekné dr. Pintér Aranka 


