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A köznevelési rendszer
tartalmi, személyi és infrastrukturális
alakulása
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Tankönyvellátás
1. Ingyenes tankönyvellátásban részesülők (2013-2017 időszakban)
• A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első
évfolyamra beiratkozott tanulók részére biztosította a Kormány, ezt követően
felmenő rendszerben terjesztette ki a 2016/2017. tanévre a teljes alsó tagozatra.
• A térítésmentes tankönyvellátásban nem részesülő évfolyamokon az ingyenes
tankönyvellátás biztosított a nemzetiségi nevelés-oktatásban, a gyógypedagógiai
nevelés-oktatásban és a normatív kedvezményben részesülők számára.

• 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat értelmében a Kormány a 2017/2018. évi
tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5–8. évfolyamon,
és terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama számára.
Térítésmentes tankönyvellátásban részesülő tanulók száma és aránya
2013-2017 között az alábbiak szerint alakult
év

2013

2014

2015

2016

2017

fő
%

614 804

679 967

696 580

733 414

54%

59%

63%

67%

> 1 000 000 *
85%*

* Végleges adat 2017. október 1-jén.
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Tankönyvellátás
2. Változás az 1. és 2. évfolyamos tanulók tankönyvellátásában
2017/2018. tanévtől megszűnik az 1‒2. évfolyamon a tartós tankönyvek használata:
• minden 1. és 2. évfolyamos tanuló új tankönyvet kap;
• tankönyveiket nem kell az iskolai könyvtárba bevételezni, és
• nem kell azokat év végén visszaadni az iskolának.
3. A tankönyvtámogatás összege
Az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges többletforrást az állami fenntartású
iskolák esetében a fenntartók költségvetésében, egyéb fenntartású iskolák esetében
a költségvetési törvényben meghatározottak alapján biztosítja az állam a fenntartók
részére.
A költségvetésből tankönyvtámogatásra fordított összeg (2013-2017)
év

2013

2014

2015

2016

költség (forint)

7 756 308 182

7 006 643 900

6 544 575 006

7 325 810 813

2017
12 134 000 000 *

* Végleges adat 2017. október 1-jén
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A tankönyvfejlesztés
Jelenleg 1 365 db EKE OFI-s tankönyv szerepel a tankönyvjegyzéken.

Újgenerációs tankönyvek:
‒ összesen
177
újgenerációs
nyomtatott taneszköz készült;
‒ a fejlesztésben
működött közre.

660

pedagógus

A 2018–2020 közötti időszak célkitűzései:
‒ új tankönyvek a sajátos nevelési igényű és a nemzetiségi tanulók részére;
‒ új digitális tananyagok fejlesztése.
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A taneszközök fejlesztése
A fejlesztések várható ütemezése

Összesen 894
taneszköz
hosszabbítása,
átdolgozása
illetve
fejlesztése
történik meg a
következő
három évben.

430
259

205

2018

2019

2020

A taneszközök típusai
digitális tananyag
munkafüzet
tankönyv

107
336
451
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A kötelező óvodáztatás hatása
2015. szeptember 1-jétől került bevezetésre a három éves kortól kötelező óvodakötelezettség.
A megtett intézkedések megalapozták azokat a feltételeket:
• amelyekkel a gyermekek már a korai éveiktől azonos eséllyel és hozzáféréssel kezdhetik meg az
intézményes keretek között biztosított nevelést,
• időben felfedezhetővé válhassanak a későbbi tanulási nehézségek, a korai beavatkozások,
hátrányok csökkentésének szükségessége,
• megkezdődhessen a tehetségek korai kibontakoztatása és mindezek hatására eredményesebbé
váljon az iskolai évek megkezdése, a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése.
• EU 2020: a 4 éves gyermekek részvételi aránya az óvodai nevelésben érje el a 95%-ot!
• A 2016/2017. nevelési évben a 4 évesek óvodai részvételi aránya Magyarországon: 95,2 %.
2010/2011
Óvodai férőhelyek száma
Óvodapedagógusok száma
3 éves gyermekek óvodai
részvételi aránya %
4 éves gyermekek óvodai
részvételi aránya %

370 136

2016/2017
379 332

• 2010/2011
30 295
31 462
• 2016/2017
74,1%
84,0%
• Változás 2010-2016 között
92,9%

95,2%

Változás 2010-2016 között

+ 9 196
+ 1 167
+ 9,9%
+2,3%
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Témahét - eredmények
Részvétel a 2016/2017. tanévben
• Pénz7 keretében közel 1 100 iskola több mint 160 000 diákja vett részt.
‒ A témahét „Global Money Week Award” díjra jelölése az első öt díjazott között
szerepelt.
• Digitális Témahéten 1 019 iskola 129 000 tanulója vett részt.
‒ 3 241 iskolai projekt megvalósítása
‒ 56 szakmai partnerszervezet 87 különböző programja és 300 eseménye
kísérőeseményként
‒ 190 beküldött pályázat
• Fenntarthatósági Témahéten 1 909 iskola 350 000 diákja vett részt.
‒ 833 általános iskola részvétele a Fenntarthatósági Kupán
‒ 13 313 kg használt elem összegyűjtése a Szelektív hulladékgyűjtő versenyen
‒ 116 pályázat beküldése
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Témahetek a 2017/2018. tanévben
• A témaheteket az EMMI a tanév rendjéről szóló rendeletben az alábbi
időpontokban hirdette meg:
‒ Pénzügyi és vállalkozói témahét (Pénz7): 2018. március 5‒9. között,
‒ Digitális Témahét
2018. április 9‒13. között,
‒ Fenntarthatósági Témahét
2018. április 23‒27. között.

‒ Pénz7: Pénzügyi fogyasztóvédelem – „Okosan a hitelekről”;
‒ Digitális Témahét: Médiatudatosság programelemmel bővülés;
‒ Fenntarthatósági Témahét: Fogyasztói tudatosság fókusz.
A Kormány Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájához kapcsolódva kereszttémaként
megjelenik a fogyasztóvédelem mindhárom témahétben.
További információ:
www.penz7.hu
www.digitalistemahet.hu
www.fenntarthatosagi.temahet.hu

Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program
1. Tornaterem-építés
A tornaterem-építési program költségvetési forrása:
Év
2014. év
Forrás összege 3 000 M Ft

2015. év
3 000 M Ft

2016. év
2 970 M Ft

2017. év
2 970 M Ft

2018. év
2 970 M Ft

2. Tanuszoda-építés

A tanuszoda-fejlesztési program költségvetési forrása:
Év

2014. év

Forrás összege 3 000 M Ft

2015. év
3 000 M Ft

2018. év
2 970 M Ft 2 970 M Ft 10 440 M Ft
2016. év

2017. év

3. Tanterem-építés, komplex iskolafejlesztés
A tanterem-építés és komplex iskolafejlesztés költségvetési forrása:
Év
2014. év
Forrás összege 3 000 M Ft

2015. év
3 000 M Ft

2016. év
2 970 M Ft

2017. év
2 970 M Ft

2018. év
2 970 M Ft
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Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program
1. A Program I. ütemében 82 projekt
valósult meg országszerte:
• 26 tornaterem-beruházás,
• 24 tanterem-beruházás,
• 5 komplett iskolafejlesztés,
• 25 tanuszoda-beruházás,
• 1 óvodai beruházás.

2. A Program II. ütemében 65 projekt
valósul meg:
• 20 tornaterem-beruházás,
• 26 tanuszoda-beruházás,
• 19 helyszínen tanteremfejlesztés.
A II. ütemhez tartozó komplett
iskolafejlesztésekről
szóló
döntés
folyamatban van.

Az I. ütem aktuális
helyzete

Elkészült
fejlesztés

Kivitelezés alatt
álló fejlesztések

Közbeszerzés
folyamatban

Előkészítés alatt
álló fejlesztések

Tanuszoda

1

21

1

2

Tornaterem

12

13

1

0

Iskolaépítés

0

4

1

1

Tanteremszám bővítés

12

6

2

4

Óvodaépítés

0

1

0

0

Összesen

25

45

5

7
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Mindennapos testnevelés
• Az új köznevelési törvény bevezette a mindennapos testnevelést felmenő
rendszerben, mely a 2015/2016-os tanévben vált teljessé.
• A sportági kerettantervek köre folyamatosan bővül. Újdonság:
‒ karate kerettanterv a köznevelés 7–10. évfolyama számára és
‒ a judo kerettanterv az 1‒4. évfolyam számára.
• A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) 2015/2016. tanévi országos
eredményeiről szóló kutatási jelentése javuló tendenciát mutat:
‒ Az előző tanév mérési eredményeihez viszonyítva mindegyik évfolyamon
csökkent a „fokozott fejlesztés szükséges” zónába került tanulók aránya, a 12.
évfolyam esetén volt a legnagyobb mértékű csökkenés (fiúknál 3,6
százalékpontos, lányoknál 7,2 százalékpontos különbség).
‒ Az egészségzóna-arányokban a legnagyobb különbség az előző évhez képest
a 8. évfolyamos lányoknál volt, akik 10 százalékponttal nagyobb arányban
kerültek az egészségzónába az állóképességi tesztben.
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Pályaorientáció, környezeti tudatosság
1. A megalapozott továbbtanulásra való felkészülés támogatása
• Lehetőséget biztosítani az iskolák számára, hogy fokozottabb figyelemmel
foglalkozhassanak a tanulók pályaorientációjával, támogathassák a tanulók és a szülők
tájékozódását és döntéseit.

• A továbbtanulással kapcsolatos információ leghitelesebb forrása a felvi.hu, duális
képzésekkel kapcsolatosan a dualisdiploma.hu.
• A duális képzési forma a felsőoktatás új eleme: a hallgatók az elméleti képzés mellett
rendszeres szakmai gyakorlatot végeznek cégeknél, melyért fizetést is kapnak.

• Új intézkedések: Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap biztosítása, a 7‒8. és
11‒12. évfolyamos tanulók számára tanévenként 2-2 tanítási nap igazolt hiányzás.
2. Ökoiskolákkal a fenntartható fejlődésért
• Az Ökoiskola címrendszer és Ökoiskola Hálózat működtetése az EMMI-be került.

• A Hálózat folyamatosan bővül, az alábbiak szerint:
2005 2006 2007
Ökoiskola 150 215 279
Ebből
Örökös
Ökoiskola

2008
389

2009
494

2010
554

2011
648

2012
724

2013
771

2014
746

2015
925

2016
944

140

175

254

334

362
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Határtalanul! Program - változások
Határtalanul! Program
• A korábbi 37 000 Ft-os pályázható tanulónként felhasználható
összeg 60 000 Ft-ra nőtt.
• Kibővült az elszámolható költségek köre: az utazási és
szállásköltség mellé bekerültek az étkezési költségek, a
különféle belépők, illetve más, a Program megvalósításával
kapcsolatos költségek.
• A pedagógusok munkájának elismerésére is van lehetőség: a
pedagógusok napidíja bruttó 15 000 Ft/nap/fő, illetve a
pályázatíró pedagógus díja kísérőként való részvétel esetén
bruttó 70 000 Ft.
A 2018/2019. tanévre jelentős változások következnek a
program kibővítése érdekében, a 7. osztályos diákok után a
tervek szerint normatív támogatás formájában biztosítjuk majd
a forrást.
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A Nemzeti Köznevelési Portál
Tartalma:
• több mint 200 tankönyv,
• 30 000 digitális interaktív
alkalmazás,
• 30 000 egyéni tartalom.
Okostankönyvek:
• közvetlenül linkelhető feladatok,
• interaktív elemek,
• kiegészítő tartalmak.
Várhatóan ősszel jelennek meg az első okostankönyvek, amelyek az 5. és a 9.
évfolyamos tantárgyakhoz kapcsolódnak.

Tanmenetek a tanítás szolgálatában:
• Már elérhető 350 hagyományos és rugalmas tanmenetjavaslat.
• Új hagyományos és rugalmas tanmenetjavaslatok készülnek az újgenerációs
tankönyvekhez.
• Szerkeszthető formában letölthetők az NKP-ról és a Tankönyvkatalógusból.

Tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása
EFOP 3.1.5-16. számú projekt főbb tevékenységei:
• Az intézmények komplex, differenciált támogató fejlesztése központi támogató
koordinációval
• A végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók támogatása
• Az Oktatási Hivatal pedagógiai szakmai támogató rendszerének fejlesztése.

Keretösszeg: 12,9 Mrd. Ft
A projekt eredménycéljai:
• 300 köznevelési intézmény komplex és differenciált fejlesztése - a minőségi
oktatáshoz való hozzáférés javítása.
• Erősödő partneri kapcsolatok, adaptálható jó gyakorlatok
• Az Oktatási Hivatal területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltatásai és
módszertani kínálata bővül.
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Arany János Tehetséggondozó Program,
Arany János Kollégiumi Program és
Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program
A 2017/2018. tanévben megközelítőleg 4000 tanuló vesz részt a három
programban.
A felsőoktatásba felvételt nyertek aránya 80% körüli, a lemorzsolódás
átlag alatti, a diákok véleménye szerint a program javította esélyeiket a
tanulásra.
A három program költségvetése megközelítőleg évi 3 milliárd Ft.
További megerősítése a programoknak kormányrendeleti szabályozásban
várható.
A 8. évfolyamos tanulók számára a Programokba 2018/2019. tanévre
történő jelentkezés pályázati felhívását 2017. szeptember 11-éig jelenteti
meg a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság.
www.ajtp.hu www.ajkp.hu www.ajkszp.hu
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Képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítés
Az általános iskola és a középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből eredő
hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató vagy integrációs
felkészítést szervez az egyéni képességek, a tehetség kibontakoztatása, a tanuló

tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése érdekében.
2016/2017. tanévi adatok: 17 432 tanuló vesz részt képesség-kibontakoztató

felkészítő foglalkozáson, közülük 14 584 fő általános iskolás, 1 711 fő gimnáziumi
tanuló, 914 tanuló szakgimnáziumban tanul, 223 fő szakközépiskolában, illetve
szakiskolában folytat tanulmányokat.
2017. évi ráfordítás (állami intézményfenntartó): 1,342 milliárd Ft
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Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, ped.
szakszolgálati ellátás, 2010–2017
2010/2011

2016/2017

Változás

Gyógyped., konduktív ped. intézmények száma
Integráltan nevelő intézmények száma
Szegregáltan nevelt gyermekek, tanulók aránya
Integráltan nevelt gyermekek, tanulók aránya
Fejlesztő nevelés-oktatás tanulóinak száma

410
3 080
39,3 %
60,7 %
2 057

312
3 991
29,7 %
70,3 %
2 708

- 98 db
+ 911 db
- 9,6 %
+ 9,6 %
+ 651 fő

Gyógyped. tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás
és gondozás során ellátott gyermekek száma
Ped. szakszolgálatok által ellátottak száma
Gyógypedagógusok száma

1 974
412 277
5 695

4 542
452 348
7 386

+ 2 568 fő
+ 40 071 fő
+ 30 %

Intézkedések a gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a pedagógiai szakszolgálati
feladatellátás területén tapasztalható szakemberhiány enyhítése érdekében:
• 2017 őszén két új képzési helyszínen (Debrecen, Nyíregyháza) indul gyógyped. Képzés,
• A Klebelsberg Ösztöndíj kiterjesztése a gyógypedagógus-hallgatók részére,
• A Klebelsberg Központ költségvetésében 2017-ben további 3,8 Mrd, 2018-ban pedig
ezen felüli 1,9 Mrd Ft többletet biztosítunk a létszám érdemi növelésére.
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Pedagógusképzésre jelentkezők és felvettek
számának alakulása
A felsőoktatási jelentkezések alapján a pedagógus pálya egyre
vonzóbb, a jelentkezők és a felvettek száma is évről évre emelkedik.

Év

Összes jelentkező
száma

Első helyen jelentkezők
száma

Felvettek száma

2012

13 068

9 838

6 470

2013

14 225

10 585

7 834

2014

17 823

13 730

9 234

2015

18 810

14 818

9 669

2016

20 286

16 041

10 167
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Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram 2013/2014. évi indulása óta összesen 1592
szerződés került megkötésre
pályázatok
száma

támogatott
pályázatok száma

szerződött
hallgatók
létszáma/fő

2013/2014. tanév

529

444 (84%)

393 (88,5%)

.
2014/2015.
tanév

570

516 (90,5%)

450 (87,2%)

2015/2016. tanév
2016/2017. tanév

478
445

442 (92,5%)
423 (95%)

359 (81,2%)
390 (92,2%)

tanév

kiemelten
támogatott
szakpár-elemek

matematikatanár
testnevelő tanár
biológiatanár
fizikatanár
kémiatanár
informatikatanár
természetismeret-környezettan tanár
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár
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Digitális Stratégiák
1. Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája
• 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat
• A köznevelést érintő legfontosabb célkitűzések:
‒ gyermekvédelmi szűrőszoftver kifejlesztése,
‒ online gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat gyűjtő honlap létrehozása;
‒ az online zaklatások, megfélemlítések megelőzését és kezelését támogató képzési és
továbbképzési programok indítása.
2. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája
• 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat
• A köznevelést érintő főbb célkitűzések:
‒ digitális kompetencia fejlesztését támogató kimeneti követelményrendszer
kialakítása;
‒ digitális tananyagok és tanulási környezet fejlesztése;
‒ a pedagógusok IKT-alapú pedagógiai-módszertani gyakorlatának fejlesztése;
‒ digitális infrastruktúra fejlesztése;
‒ digitális központi támogató szolgáltatások kialakítása.
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Az új Nemzeti alaptanterv
• Elkészült az új Nat szakmai
koncepciója, amely kijelölte a tantervi
kereteket és a fejlesztés pedagógiaipszichológiai irányvonalait.
• A koncepciót a Kormány elfogadta
2017. április 10-én.
• Az
új
Nemzeti
alaptanterv
kidolgozásával megbízott miniszteri
biztos prof. dr. Csépe Valéria.
• A koncepció társadalmi egyeztetése
jelenleg is zajlik.
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Illetmények, minősítés
2017. szeptember 1-jétől az illetményalap főiskolai végzettség esetén 3,1%-kal, egyetemi
végzettség esetén 3,5%-kal tovább emelkedik.
A köznevelési törvény szerint az illetményalap a 2017. évi központi költségvetés szerinti
101 500 Ft-os vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 120%-a (121 800 Ft),
b) alapfokozat esetén 180%-a (182 700 Ft),
c) mesterfokozat esetén 200%-a (203 000 Ft).
2017. január 1-jétől fenntartótól függetlenül 2017-ben a nem pedagógus végzettségű
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók bértömege 10%-kal növekszik, ebből
7%-kal minden dolgozó bére nő, a fennmaradó 3%-ot munkáltatói döntés alapján
kaphatják meg a munkavállalók.
A pedagógusminősítések
alakulása
jelenleg
Számított
besorolási
fokozat
Gyakornok

Összes fő
7 535

Pedagógus I.

113 346

Pedagógus II.

42 982

Mesterpedagógus

7 403

Kutatótanár

131

Összlétszám

171 397
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Modern Városok Program
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Köznevelést érintő fejlesztések
Debrecen
• Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi
Iskola létrehozása.
• 2016-2019 időszak
• Támogatás összege: 2 Milliárd forint
Érd
• Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi
intézményrendszerének fejlesztési programja.
• 2017-2018 időszak
• Támogatás összege: 25,847 Milliárd forint

Székesfehérvár
• Oktatási célú fejlesztési tervei keretében a középfokú oktatási intézmények
megfelelő elhelyezése, korszerű képzési körülményeket biztosító, a művészeti és
sport funkciókat is integráló székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása.
• Támogatás összege: 2016-ban 7,5 Milliárd forint
• 2017-2019 időszak
• Támogatás összege: 8,375 Milliárd forint
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Köznevelést érintő fejlesztések
Tatabánya
• Oktatásfejlesztés programja keretében
reálgimnáziummá történő fejlesztése.
• 2017-2019 időszak
• Támogatás összege: 8,375 Milliárd forint
•

•
•

a

Tatabányai

Árpád

Gimnázium

Oktatásfejlesztés programja keretében az egykori Bányakórház katolikus
gimnáziummá fejlesztéséhez, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
egyetértésével a Székesfehérvári Egyházmegye részére történő támogatás
biztosításáról.
2017-2019 időszak
Támogatás összege: 3,516 Milliárd forint

Veszprém
• A Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújítása és korszerűsítése teljes
körű megvalósítása.
• 2017-2018 időszak
• Támogatási összege: 0,762 Milliárd forint
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Köznevelést érintő fejlesztések
Hódmezővásárhely
Magyarország miniszterelnöke 2017. május 26. napján a Modern Városok Program
keretében együttműködési megállapodást kötött Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata polgármesterével, amely rögzíti Hódmezővásárhely jövőbeni
fejlesztési prioritásait, az intézményfejlesztésekről szóló Kormány határozat
kihirdetése folyamatban van.
Köznevelési intézmények fejlesztése (EMMI)
•
•

Bethlen Gábor Református Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és
Gimnázium felújítása és bővítése.
Támogatás összege: 3,9 Milliárd forint

Szakképző intézmény fejlesztések (NGM)
•
•

A Szakképzési Centrum fejlesztése a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, az Eötvös
József Szakgimnázium és a vele egybeépült Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény megújítása, valamint a Cseresnyés Kollégium fejlesztése.
Új Honvéd Középiskola és Kollégium létrehozása
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Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok
köznevelést érintő projektjei
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A köznevelési intézmények fejlesztését
szolgáló projektek célrendszere
Az EFOP konstrukciók komplex fejlesztéseket valósítanak meg a köznevelés rendszerében:

• Tartalmi fejlesztések
• Módszertani fejlesztések
• Infrastrukturális fejlesztések

Az EFOP 3. prioritási tengelyéhez tartozó konstrukciók célja:
• A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs
képességének növelése, a szegregáció megszűntetése

• A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása
Az EFOP 4. prioritási tengelyéhez tartozó konstrukciók célja:
• A minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek

megteremtése
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Tartalomfejlesztés, pedagógusok módszertani
támogatása 1.
A felhívás száma:

Keretösszeg:
(Mrd Ft)
1,26

A felhívás címe:

EFOP-3.1.1-14

Kisgyermekkori nevelés támogatása

EFOP-3.1.2-16

A pedagógusok módszertani felkészítése
iskolaelhagyás megelőzése érdekében

EFOP-3.1.3-16

Társadalmi felzárkózási
támogatása

és

integrációs

a

végzettség

köznevelési

nélküli

9,86

intézkedések

4,193

EFOP-3.1.6-16

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása
A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése

EFOP-3.1.7-16

Esélyteremtés a köznevelésben

4,29

EFOP-3.2.2VEKOP-15

A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani
eszköztárának fejlesztése

2,00

EFOP-3.2.3-16

Digitális környezet a köznevelésben

6,36

EFOP-3.2.4-16

Digitális kompetencia fejlesztése

EFOP-3.2.5-17

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák
fejlesztése a köznevelés rendszerében

EFOP-3.1.5-16

12,90
6,98

45,35
8,00
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Tartalomfejlesztés, pedagógusok módszertani
támogatása 2.
Keretösszeg:
(Mrd Ft)
A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési
3,00
EFOP-3.2.6-16
intézményekben
Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten
1,00
EFOP-3.2.13-17 az MTMI és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai
módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése
A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és
10,56
EFOP-3.2.15digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása,
VEKOP-17
megújítása
Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
10,83
EFOP-3.3.5-17
Program kísérleti megvalósítása
Természettudományos
élménypedagógiai
programkínálat
és
4,5
EFOP-3.3.6-17
természettudományos élményközpontok fejlesztése
Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési
3,00
EFOP-3.3.7-17
intézményekben
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a
5,00
EFOP-3.10.1-17
Kárpát-medence szomszédos országaival
"Szülő-Suli" - a tanulók iskolai elmenetelének javítása és a korai
4,9
EFOP-3.11.1-17 lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére
alapozott egyéni fejlesztésen keresztül
A felhívás száma:

Összesen:

A felhívás címe:

143,983
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Infrastrukturális fejlesztések
• A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése öt standard kiválasztási
eljárásrendű felhívás keretében valósul meg, melyre több mint 125,83 Mrd Ft
áll rendelkezésre
• A projektek az állami és nem állami intézményfenntartók részére egyaránt
biztosítanak támogatást beruházásaik megvalósításához
A felhívás azonosító száma és címe
EFOP-4.1.1-15 Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések
EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020”
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a
hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése
EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást
segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
EFOP-4.1.5-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
EFOP-4.1.6-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése
Összesen:

Keretösszeg
(Mrd Ft)
14,42
60,55
29,62
16,24
5,00
125,83
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Állami fenntartású iskolák fejlesztése
•

Az állami köznevelési intézmények
infrastruktúrájának
felújítása,
korszerűsítése, kapacitásbővítése az EFOP4.1.2-17 számú projekt keretében valósul
meg, melyre a tankerületi központok
összesen 105 db pályázatot nyújtottak be
60 094 736 932 Ft támogatási értékben.

•

Az állami intézmények kisebb mértékű,
állagmegóvó beruházásai az EFOP-4.1.3-17
számú konstrukció keretében valósulnak
meg, melyre a tankerületi központok
részéről 477 db támogatási kérelem
érkezett, összesen
32 535 727 475 Ft
értékben.
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Az új fenntartói modell
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Az állami fenntartói modell átalakítása
Decentralizált

a döntések helyben, az iskolához
közel születnek

Gyors információáramlás
A szükséges forrás rendelkezésre
áll

tervezés

A fenntartás és a működtetés
újra egy kézbe kerül
Az állam teljes körű felelősséget
vállal az oktatási intézményekért

egyértelmű felelősségi
viszonyok

Az intézményvezetők irányítói
szerepének megerősítése

kibővült jogkörök
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Szervezeti modell

Szervezeti modell
Fenntartói feladatok

Klebelsberg Tankerületi
Központ
Központ

Intézmény

Költségvetés tervezés
Munkáltatói jogkör gyakorlása
Gazdálkodás

Klebelsberg Központ




középirányító
tervezés
informatikai háttér
működtetője, fejlesztője

Tankerületi Központ

Informatika

 költségvetési szerv
 fenntartói feladatok
operatív része
 gazdálkodás,
beruházás,projektek
 szakmai fenntartói feladatok.

Létesítménygazdálkodás
Beszerzés
Személyügyi adminisztráció
Gazdasági adminisztráció
Ellenőrzés

Köznevelési
intézmény

Beruházások
Projektek



Elsődleges

Másodlagos

Nincsen



szakmai önállóság
bizonyos kiadástípusok
esetében gazdálkodó
kis értékű beszerzések
részleges munkáltatói jogkör

Előzmények
2016. I. félév
198 TK

Központosított
gazdálkodás
-Likviditási
problémák
-Növekvő adósság
-Módosuló
jogszabályi
környezet
-Költségvetési
konszolidáció
-

2016. II félév
19858 TK

-Tankerületi
rendszer
átalakítása
-Keretgazdálkodás
bevezetése
-Szervezetfejlesztés
-Tartozásállomány
megszűntetése
2016. November 30.58 TK

59 TK + 1
középirányító

-önkormányzati
működtetés átvétele
-szakszolgálati
intézményrendszerrel
gyógypedagógiai ellátással
kapcsolatos javaslatok
-intézményi
alapdokumentumok
vizsgálata
-ingatlan-beruházási és
felújítási terv készítése
-a Klebelsberg Központ és
a tankerületi központok
szabályzatrendszere
-a tankerületi igazgatók
munkájának az értékelése

Köszönöm a figyelmet!
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