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Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként 

részt vevő tankerületi központok feladatellátási területe 
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A tankerület székhelye: 

• Jelenleg 

– Szeged, Kálvária sgt. 84 -86. 

• Új cím 

– Szeged, Bal fasor 17-21. 

Elérhetőségei: 

• judit.ujfaluczki@klik.gov.hu 

• szegeditk@klik.gov.hu 

• 06 (62) 795-242 

 



 

• Vezetőség:  

– Plesovszkiné Ujfaluczki Judit 

• igazgató 

– dr. Kereszty Ágnes 

• gazdasági vezető 

– Bacsur Imre 

• szakmai igazgatóhelyettes 
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A tankerület székhelye:  

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.  

E-mail: hodmezovasarhelyitk@klik.gov.hu  

Telefon: +36-62-795-207 

 

mailto:hodmezovasarhelyitk@klik.gov.hu
mailto:hodmezovasarhelyitk@klik.gov.hu
mailto:hodmezovasarhelyitk@klik.gov.hu


 
• Vezetőség: 

– Balázs József 

• tankerületi igazgató  

– Lencse Ferenc 

• gazdasági vezető 
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• A tankerületi központ gazdasági szervezettel 

rendelkező központi költségvetési szerv.  

• A tankerületi központot igazgató vezeti. 

• Az igazgatót és a tankerületi központ gazdasági 

vezetőjét a Klebelsberg Központ elnöke 

javaslatára az oktatásért felelős miniszter nevezi 

ki, menti fel, bízza meg, illetve vonja vissza 

megbízását. Az igazgatóval és a tankerületi 

központ gazdasági vezetőjével kapcsolatos 

egyéb munkáltatói jogokat a Klebelsberg 

Központ elnöke gyakorolja. 7 



 

A tankerületi központok az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 

szervek. 

• A tankerületi központ ellátja a fenntartói 

feladatokat, 

• a Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz az 

oktatásért felelős miniszter részére a fenntartási 

körébe tartozóan köznevelési intézmény 

létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, 

alapfeladatának módosítására, nevének 

megállapítására, 8 



 

• Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz az 

oktatásért felelős miniszter részére a 

fenntartásában lévő köznevelési intézmény 

vezetőjének megbízására, megbízásának 

visszavonására, 

• érvényesíti és – szakmai iránymutatást nyújtva – 

érvényesítteti a köznevelési intézmények 

tevékenységében az erőforrásokkal való 

szabályszerű és hatékony gazdálkodás 

követelményeit, 
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• értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai 

végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint 

szervezi és irányítja azok megteremtését a szükséges 

gazdálkodási keretek biztosításával, 

• közreműködik az alapkészségek, képességek országos 

mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú 

mérések, vizsgálatok, az oktatásért felelős miniszter által 

meghirdetett és támogatott országos tanulmányi 

versenyek szervezésével összefüggő feladatok, az 

oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és 

támogatott országos tanulmányi versenyek 

szervezésével összefüggő feladatok megoldásában 
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A Klebelsberg Központ a tankerületi 

központok fenntartói tevékenységét illetően 

biztosítja a központi, ágazati oktatáspolitikai 

szakmai iránymutatások tankerületi 

központokban történő egységes 

érvényesülését. 
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Intézmények 

száma 

Feladatellátási 

helyek száma 

Óvoda:  0 1 

Általános Iskola 30 44 

AMI:  4 25 

Gimnázium: 5 7 

Művészeti 

Szakközépisk/ 

Szakgimnázium:  

0 3 

Kollégium: 1 7 

Gyógypedagógiai 

intézmény: 
1 1 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 
1 10 

összesen 42 98 
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Intézmények 

száma 

Feladatellátási 

helyek száma 

Általános Iskola 14 29 

AMI:  2 23 

Gimnázium: 

   
3 3 

Általános Iskola és 

AMI 
5 22 

Kollégium: 

 
2 2 

Többcélú 

gyógypedagógiai 

intézmény: 

1 10 

Összesen: 27 89 
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Szegedi TK 
Hódmezővásárhelyi 

TK 

Intézményi férőhelyek 

száma: 
28 835 fő 17 946 fő 

Intézményeinkben tanuló 

diákjaink száma: 
21 554 fő 12 121 fő 

Beiratkozó első 

osztályosok száma: 1 567 fő 1 082 fő 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

feladatellátásban 

részesülők száma 

21 105 fő 
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Szegedi TK 
Hódmezővásárhelyi 

TK 

Pedagógusok száma: 2 047 fő 1 294 fő 

Nevelő-oktató munkát 

segítők száma: 
190 fő 162  fő 

Technikai dolgozók 

száma: 
39 fő 189 fő 

Összesen: 2 276 fő 1 645 fő 
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Éves feladat tervezés Éves Költségvetés tervezés 

Oktatási Tanács Működtetése 

Tanügy/gazdálkodás kontrolling Pénzügyi ellenőrzés 

 

Klebelsberg 

Központ 

 

Szabályozók 

Ingatlan működtetés 

Szerződések, köt. vállalás 

Pénzügy, számviteli 

tevékenység 
pedagógusok, NOKS-osok 

erőforrás menedzsmentje 

Ingóságok fenntartása 

Pályázati tevékenység 

támogatása 

Uniós pályázatok 

Hr. adminisztráció 

 

 

 

 

Tankerületi 

Központ 

 

 

 

SzMSZ szabályozó, Intézményi szabályozók támogatása 

 

Közoktatási 

Intézménye

k 
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Alapdokumentumok 

elkészítése 

Pályázatok megvalósítása Részleges munkáltatói jogkör 

Szakmai munka koordinálása 

Döntés előkészítés int. átalakításról, átszervezésről 

 

 

EMMI 

 

 

Jogszabályok kiadása Intézmény alapítás, megszűntetés 

Tanügyig. jóváhagy 

Vagyongazdálkodást  

Éves Költségvetés tervezés 

Éves Költségvetés tervezés 

Informatikai rendszerek 

Feladatmegosztás  

Javaslat szerződéskötésre 

Technikai dolgozók 

erőforrás menedzsmentje 

Ifjúságvédelmi feladatok  



• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (Nkt.)  

• az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2016. évi LXXX. törvény 

• Az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet 
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• Nkt. 99/G. § (1)  

– A tankerületi központ által fenntartott, 

települési önkormányzat által működtetett 

köznevelési intézmény 76. §-ban 

meghatározott működtetésével kapcsolatos 

jogviszonyokból származó jogok és 

kötelezettségek a tankerületi központot 2017. 

január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 



• Nkt. 99/G. § (2)  

– 2017. január 1-jével a tankerületi központ 

foglalkoztatotti állományába kerülnek a működtető 

önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a 

tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 

működtetését és a működtetéshez kapcsolódó 

funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, 

közalkalmazottak, munkavállalók, ha – a 

munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével – 

megfelelnek a 2016. december 31-én betöltött 

munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvényben, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási 

rendeleteikben meghatározott képesítési előírásoknak. 

 



• Nkt. 99/H. § (1) 

– A 2016. december 31-én települési önkormányzat 

által működtetett köznevelési intézmény köznevelési 

feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési 

önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a 

továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1-

jén a területileg illetékes tankerületi központ 

ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A köznevelési 

feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott 

köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot 

és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan 

vagyont is érteni kell. 

 



• Nkt. 99/H. § (2) 

– A tankerületi központ és a működtető 

települési önkormányzat az átvételhez 

kapcsolódó intézkedések végrehajtása során 

kölcsönösen együttműködve járnak el. 



• Nkt. 99/H. § (3) 

– Az átadás-átvételt a működtető települési 

önkormányzat képviseletére jogosult személy 

(a továbbiakban: átadó) és a tankerületi 

központ képviseletében eljáró, az intézmény 

székhelye szerint illetékes tankerületi 

igazgató megállapodásának (a 

továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 

2016. december 15-éig történő 

megkötésével kell végrehajtani. 



• Nkt. 99/H. § (4) 

– Ha a felek között a (3) bekezdésben megjelölt 

határidőig nem jön létre vagy nem 

teljeskörűen jön létre a megállapodás, az 

oktatásért felelős miniszter 2016. december 

20. napjáig határozattal létrehozza a 

megállapodást, illetve határozattal dönt a 

megállapodásban nem rendezett kérdésekről. 

A határozat ellen fellebbezésnek nincs 

helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra 

tekintet nélkül végrehajtható. 



• Nkt. 99/H. § (5) 

– A (4) bekezdés szerinti közigazgatási 

határozattal (a továbbiakban: közigazgatási 

határozat) szemben bírósági 

felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a 

felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban 

határoz, az eljárásra – a (6) és (7) 

bekezdésben foglalt eltérésekkel – a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

XX. Fejezetének rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 



• Nkt. 99/H. § (6) 

– A közigazgatási határozat végrehajtása 

felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a 

perben soron kívül jár el. A bíróság a 

közigazgatási határozatot megváltoztathatja. 



• Nkt. 99/H. § (7) 

– Ha a közigazgatási határozattal szembeni 

felülvizsgálati kérelem benyújtását követően, 

de a bíróság döntését megelőzően a felek 

a megállapodást megkötik, az oktatásért 

felelős miniszter a megállapodás megkötését 

követően a közigazgatási határozatot 

visszavonja, és erről a bíróságot 

haladéktalanul írásban értesíti. A 

közigazgatási határozat visszavonása esetén 

a bíróság a pert megszünteti. 



• Nkt. 74. § (2017.01.01 hatállyal) 

– A tankerületi központ által fenntartott köznevelési 

intézmény és a szakképzési centrum feladatainak 

ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú 

ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi 

központot és a szakképzési centrumot ingyenes 

vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a 

köznevelési közfeladat a tankerületi központ vagy a 

szakképzési centrum részéről történő ellátása az 

adott ingatlanban meg nem szűnik…  



• Nkt. 74. § (2017.01.01 hatállyal) folytatás 

– A tankerületi központ, valamint a szakképzési 

centrum ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása 

alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingatlan és ingó vagyont a települési 

önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti 

meg, bérbe nem adhatja. A tankerületi központ által 

a köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingatlanvagyon bérbeadásához szükség 

van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének 

előzetes véleményére. 

 



• Nkt. 76. § (2017.01.01 hatállyal) 

– 76. §  A tankerületi központ, valamint a szakképzési 

centrum fenntartója együttműködik a települési 

önkormányzattal a helyi közösségi és kulturális élet 

feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy a 

vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan 

használatát tanítási időn kívül és a pedagógiai 

programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott 

feladatok végrehajtásának biztosítása mellett külön 

megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a 

tulajdonos települési önkormányzat számára. A 

megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett 

köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére. 



• A köznevelési intézmények  működtetésének 

átvétele a Tankerületi központ és az 

Önkormányzat között átadás-átvételi 

megállapodás és vagyonkezelési 

szerződés megkötése útján valósul meg. 

• Az átadás-átvételi megállapodás aláírását 

megelőzően az illetékes Tankerületi központ 

és az Önkormányzat között sor kerül egy 

táblázatrendszer kitöltésére, 

egyeztetésére is. 

 



• Tankerületi Központ működtetési 
felelősségébe kerülő feladatellátási helyek 

• A Tankerületi központ által biztosított 
köznevelési közfeladat ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon 

• A működtetési feladatok ellátásához 
szükséges létszám és átadni tervezett 
létszám munkakörök szerint 

• A tankerületi központ foglalkoztatotti 
állományába kerülő foglalkoztatottak 

 



Az átadás- átvételi eljárás tárgya II. 

• 2016. december 31-én hatályos, az egyes 

feladatellátási helyekre vonatkozó 

kötelezettségvállalások 

• 2016. december 31-én hatályos, az egyes 

feladatellátási helyekre vonatkozó 

követelések 

• A Tankerületi Központ működtetésébe 

kerülő feladatellátási helyeken 

megvalósuló uniós pályázatok 

 



Szegedi Tankerületi Központ 
• Algyő, Ásotthalom, Bordány, Csengele, Deszk, 

Domaszék , Hódmezővásárhely, Kistelek, Mórahalom, 

Öttömös, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, 

Üllés, Zsombó 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
• Hódmezővásárhely, Mindszent, Nagymágocs, Szegvár 
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• A vagyonkezelési szerződések 

megkötésére az érintett Önkormányzat és 

a Tankerületi Központ között  

   legkésőbb 2016. december  31. napjáig  

     sor kerül.  
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