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FEJLESZTÉSEK 
 

  

 

A projekt keretében megvalósult kutatás – fejlesztések célja a köznevelési rendszer 
minőségének javítása, a köznevelési feladatellátás hatékony és méltányos megvalósítását 
támogatják. 
 
Fejlesztések területei: 
- A köznevelési rendszer irányítási modelljére és finanszírozására tett javaslatok 

- Köznevelési rendszer finanszírozási modelljére javaslat készítése 
- Ágazati folyamatok szabályozása 

- A jogszabályoknak megfelelő intézményi működés szakmai támogatása 
- Intézményi szabályozó dokumentumok megváltozott jogszabályi környezetnek 

megfelelő kidolgozása 
- Az intézményfenntartói és intézményirányítói feladatokat ellátók felkészítése a 

releváns feladatokra 
- Az új szerkezetű intézményhálózat törvényességi és hatósági ellenőrzés 

protokolljának kidolgozása és a kipróbálás támogatása 
- Intézményvezetői pályáztatás eljárásrendjének és eszközeinek kidolgozása 
- Változásmenedzsment képzés 
- Új típusú feladatokra felkészítő szakirányú továbbképzés 

- A megvalósult átszervezések eredményeinek vizsgálata  
- Egészséges táplálkozásra nevelés és közétkeztetés kapcsolata 

 



A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A KORMÁNYHIVATALOK 

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA 

  

 



A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A KORMÁNYHIVATALOK 

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA 

  

 

ALAPFOKÚ  

MŰVÉSZETOKTATÁSI  

INTÉZMÉNYEK  

ELLENŐRZÉSE 

HATÓSÁGI  

ELLENŐRZÉS 

KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK 

ELLENŐRZÉSE 

 

EGYHÁZMEGYEI KATOLIKUS 

ISKOLÁK FŐHATÓSÁGA 

INTÉZMÉNYEI 

Ideje: 2014. július 
2014. szeptember-

október 
2014. szeptember-október 

 

2015. augusztus-szeptember 

Ellenőrzésbe 

bevont 

intézmények 

száma: 

440 89 501 7 

Ellenőrzési 

területek: 

• csoportlétszám 

• személyi feltételek 

• eszközök  

11, jogszabályban 

előírt terület 

•  SZMSZ  

•  szakmai program 

•  intézményvezetői 

döntéshozatal 

•  szakképzésben a kötelező 

eszközök és felszerelések 

vizsgálata  

•  SZMSZ és házirend 

•  a személyi feltételek, az 

alkalmazás feltételei, 

munkáltatói döntések, 

munkaügyi dokumentumok 

Köztisztviselők/ 

Kormány-

tisztviselők száma: 

190 fő 61 fő 191 fő - 

Ellenőrzési 

szakemberek 

száma: 

142 fő - 93 fő 3 fő 

Eredmények,  közreműködő partnerek 



A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A KORMÁNYHIVATALOK 

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA 

  

 



INTÉZMÉNYI SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 
 

  

 Cél: 

Az új szabályozási környezetnek megfelelő köznevelési intézményi 
dokumentumok elkészítésének szakmai támogatása.  
 
A dokumentumfejlesztés alapvetően azt a célt szolgálta, hogy olyan 
dokumentumok szülessenek, amelyek:  
• figyelembe veszik az elmúlt két év intézményeket és fenntartókat érintő 
jogszabályi változásokat,  
• megjelennek bennük az intézményszerkezeti változások hatásai, 
• alkalmazkodnak az új köznevelési feladatokhoz és a megváltozott jogi 
környezethez,  
• az egységes szerkezet jól támogathatja az országos szakmai ellenőrzésre való 
felkészülést 
 



INTÉZMÉNYI SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 
 

  

 
Dokumentumok köre 
 
 

Pedagógiai Program 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Házirend 

Éves munkaterv                                                általános iskola 

                                                                            gimnázium 

                                                                            szakképző intézmény 

      A /B változat 

 

                       Dokumentum minta, útmutató, mátrix 



A MEGVALÓSULT ÁTSZERVEZÉSEK EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

2013-2014 ÉS A KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI TERVEK 

FELÜLVIZSGÁLATA 2015 

  

  

 

Az alprojekt azt vizsgálta, hogy a jogszabályi változásokkal párhuzamosan a köznevelési 

feladatok megszervezéséhez  

• a megyei szintű feladatellátási és köznevelés-fejlesztési tervek milyen módon tudtak 

iránymutatást, támogatást adni az intézményszerkezeti változásokhoz 

•      illetve, hogy a köznevelési feladatellátás megszervezése mennyiben illeszkedett a 

köznevelési fejlesztési tervekben foglaltakhoz. 

 

Eredmények: 

• a kutatás feltárta, hogy a jogszabályváltozások ténylegesen milyen hatással voltak az 

intézményi átszervezésekre, strukturális változásokra, 

• az intézmények alapfeladatainak változásai leginkább az intézménytípusok 

profiltisztításából adódtak;  

• az átszervezések legnagyobb számban az Észak-alföldi és Észak-magyarországi 

régiókat érintették;  

• a szakiskolai nevelés-oktatás és pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó 

intézményeket érintette a legnagyobb arányban. 

• strukturált problémalista készült az átszervezési javaslatok készítésétől az 

átszervezések megvalósításig tartó folyamatokról, amely alapján jogszabály-

módosítási javaslatok fogalmazódtak meg. 

 
 



A KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉSEK 

JOGI FELÜLVIZSGÁLATA 

  

 A közoktatási megállapodások, köznevelési szerződések jogi felülvizsgálatát azt tette indokolttá, 

hogy ezen dokumentumokról  

• nem állt rendelkezésre központi nyilvántartás,  

• az állam nem rendelkezett pontos információval sem e megállapodások számára, sem a 

tartalmukra, sem pedig a jogutódlás folytán e megállapodásokból származó esetleges jogi, 

pénzügyi kockázatokra vonatkozóan. 

 

A vizsgálat két nagy részfeladat keretében valósult meg: 

• a megállapodások, egyoldalú nyilatkozatok elemzéseiből levont következtetéseket rögzítette, 

illetve a vizsgálat eredményeként elkészült az új Nkt. szerinti – külön óvodákra, iskolákra 

kidolgozott – köznevelési szerződés, egyoldalú nyilatkozat iratmintáit. 

• az elkészített általános értékelési rendszer alapján átvilágításra került, valamint egyenként 

értékelte a 675 db közoktatási megállapodást, köznevelési szerződést, egyoldalú 

nyilatkozatot. 

 

A vizsgálat eredményeként általános jogszabály-módosítási javaslatok kerültek 

megfogalmazásra. 

 

Hasznosulás: 

• az ágazati irányítás részére visszacsatolásként szolgál a közoktatási megállapodások, 

köznevelési szerződések, egyoldalú nyilatkozatok jelenlegi jogi helyzete vonatkozásában, 

ezen kívül tájékoztatást nyújt a KLIK, valamint a kormányhivatalok részére.  

 
 

 



GYERMEKEKET, TANULÓKAT ÉRINTŐ KÖZÉTKEZTETÉS FENNTARTÓI, 

INTÉZMÉNYI SZINTŰ ELEMZÉSE EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGI, MINŐSÉGI 

ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGI SZEMPONTOK ALAPJÁN 

  

  

 

A projektelem fő célja:  

- beavatkozások megtervezése az iskolai egészséges táplálkozásra nevelés folyamatainak 

fejlesztésére,  

- az iskolai közétkeztetés és az egészséges táplálkozásra nevelés összhangjának 

megteremtése.  

 

A kutatás 32 intézményben történt meg: 

- a különböző célcsoportok (szülők, pedagógusok, tanulók) kérdőíves megkeresése,  

- célcsoportok képviselőjével interjúk készültek (intézményvezetők, közétkeztetési 

szolgáltatók, KLIK tankerületi vezetői, ÁNTSZ munkatársai) 

- nemzetközi gyakorlat feldolgozása. 

 

Eredmények: 

• kialakult egy átfogó kép arról, hogy milyen folyamatok határozzák meg hazánk 

gyermekétkeztetését, 

• az egészséges táplálkozás alapfeladat pedagógiai tervezéséhez módszertani javaslatok, 

útmutatások készültek, 

• települési és intézményi szintű rendszermodellek készültek az iskolai egészségfejlesztési 

program egészséges táplálkozással kapcsolatos elemeinek működtetéséhez, 

 



GYERMEKEKET, TANULÓKAT ÉRINTŐ KÖZÉTKEZTETÉS FENNTARTÓI, 

INTÉZMÉNYI SZINTŰ ELEMZÉSE EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGI, MINŐSÉGI 

ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGI SZEMPONTOK ALAPJÁN 

  

  

 



A KÖZNEVELÉSI FINANSZÍROZÁSI MODELLJÉNEK KIDOLGOZÁSA 
  

 

A kutatás fő feladata, hogy a köznevelési feladatok ellátására olyan finanszírozási javaslatot 

fogalmazzon meg, amely a jelenleginél hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb és méltányosabb.  

 

A finanszírozási modell fenntartók szerint differenciáltan (állami, egyházi, magán) és az egyes 

költségtételek szerint került kidolgozásra:  

• humánköltségek,  

• dologi kiadások, 

• felhalmozási kiadások.  

 

A modelljavaslat lényegi elemei: 

• szigorúbb férőhely gazdálkodásra van szükség, 

• a pedagógus erőforrást egységes formula szerint, átlátható módon kell az intézményekhez 

juttatni, 

• a pedagógus erőforrást egységesen, illetve differenciáltan felhasználható részre javasolt 

felosztani, 

• a differenciált erőforrások felhasználása az intézmények minőségi mutatói szerinti 

szegmentációja alapján történhet. 

 

A kutatás eredményei, egy olyan eljárásrend és template, amely alapján az összes tankerületre 

vonatkozóan, egyenként és országos szinten el lehetne végezni a „férőhely-gazdálkodási auditot”. 

Azaz meg lehetne állapítani, hogy adott férőhely-gazdálkodási paraméterek (minimum 

osztálylétszám beiskolázáskor, kisiskolák definíciója, minimum és átlagos osztálylétszám felső 

tagozaton) mentén különböző időtávokon mekkora megtakarítás érhető el.  

 



„TÁVOKTATÁSI FELKÉSZÍTÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 

ÁTALAKÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSI FOLYAMATOK KEZELÉSÉRE” 

KÉPZÉS 

  

 
A képzés célja:  hogy az állami köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó 

intézményfenntartó központ (KLIK) kormánytisztviselőinek, közalkalmazottainak 

felkészítését segítse az új szakmai és fenntartói feladatokra.  

 

Tananyag kialakítása előzetes tudás felmérés és igényfelmérés alapján. 

 

Eredményei: 

• 253 sikeres résztvevő 

• Magyarország összes megyéjéből, egy kivételével (Tolna megye). 

• három turnus: október, november, február. 

• hét képzési helyszín: Budapest, Debrecen, Eger, Dombóvár, Szeged, Székesfehérvár, 

Keszthely. 

• 26 tréner, 28 tutor.  

• átlageredmény: 88,7% 

• résztvevői eloszlás:  

• Kormányhivatal: 7% 

• KLIK Intézmény: 41% 

• KLIK Tankerület: 52% 

 



„TÁVOKTATÁSI FELKÉSZÍTÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT 

ÁTALAKÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSI FOLYAMATOK KEZELÉSÉRE” 

KÉPZÉS 

  

 



KÖZNEVELÉSI VEZETŐ SZAKKÉPZETTSÉGET NYÚJTÓ PEDAGÓGUS 

SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

  

 A közbeszerzésen alapuló képzés megvalósítása hiánypótló volt a KLIK munkatársai, a 

kormánytisztviselők, közalkalmazottak számára. 

 

Célja: az új szakmai és fenntartói feladatokra való felkészítés. 

Helyszínei: 

• Budapesti Corvinus Egyetem   

• Budapesten a Közraktár utcai épületben 

• Szegedi Tudományegyetem  

• Szegeden Tudományegyetemen 

• Szolnokon a Pedagógiai Intézetben 

• Budapesten Károlyi Gimnázium épületében 

• Nyugat-magyarországi Egyetem   

• Szombathelyen a Savaria Egyetemi Központban,  

• Győrben a KLIK Győri tankerületében  

• Eszterházy Károly Főiskola 

• Egerben az Agria TISZK , illetve a Líceum épületében 

• Debrecenben 

 

Résztvevők: 

• a kormányhivatalok alkalmazottai, 

• az állami köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó állami intézményfenntartó központ 

kormánytisztviselői és közalkalmazottai, 

• állami köznevelési intézmények intézményvezetői. 

 

 

 

 



KÖZNEVELÉSI VEZETŐ SZAKKÉPZETTSÉGET NYÚJTÓ PEDAGÓGUS 

SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

  

  

 

 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


