
39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról
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A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára a következő utasítást 

adom ki: 

1. § A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás 1. melléklete (a továbbiakban: KLIK SZMSZ) a Melléklet 

szerint módosul. 

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Melléklet a 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasításhoz 

1. § A KLIK SZMSZ 1. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Intézményfenntartó Központ alapadatai:) 

„l) Alapító okirat kelte, száma: 2014. szeptember 1.; 36992/2014.” 

2. § A KLIK SZMSZ 1. § (2) bekezdés u)-v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Intézményfenntartó Központ alapadatai:) 

„u) Államháztartási szakágazati besorolása: 

841211 Oktatás igazgatása 

v) Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1-4. évfolyamon 

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 

évfolyamon 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

091240 Alapfokú művészetoktatás 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon 

                                                           
1 Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/55. 



092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5-8. évfolyamon 

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 

évfolyamon 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 

092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a 

szakképző iskolákban 

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

098010 Oktatás igazgatása 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása” 

2. § A KLIK SZMSZ 1. § (3) bekezdése a következő francia bekezdésekkel egészül ki: 

(Az Intézményfenntartó Központ állami alapfeladatként ellátott tevékenységeinek körét alapító 

okirata, jogállását, feladat- és hatáskörét az alábbi jogszabályok határozzák meg:) 

„- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról, 

- 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást 

szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról.” 

3. § A KLIK SZMSZ 2. függeléke az 1. függelék szerint módosul. 



4. § A KLIK SZMSZ 3. függeléke helyébe a 2. függelék lép. 

5. § Hatályát veszti a KLIK SZMSZ 

a) 1. § (3) bekezdés 4. francia bekezdése, 14. francia bekezdése, 16. francia bekezdése és 24. 

francia bekezdése, valamint 

b) 1. § (4) bekezdés a) pontja. 

1. függelék a 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasításhoz
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2. függelék a 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasításhoz
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2 A függelék szövegét később közöljük. A függelék szövegét lásd a következő honlapon: 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-

lapok/3829a83365574b7be06ca55fca4ab7205312c82d/dokumentumok/50ca99b27c73c6c966ad9cfa6b7

d2393a3877153/letoltes. 

3 A függelék szövegét később közöljük. A függelék szövegét lásd a következő honlapon: 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-

lapok/3829a83365574b7be06ca55fca4ab7205312c82d/dokumentumok/2ae7ec80eb5b1b1b2efc2dfe69

ec61016c665e3b/letoltes. 


