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Fontosabb  feladataink a 2016/2017 tanév során

• Érettségi vizsga, középfokú felvételi eljárás

• Országos mérések

• Pedagógusok minősítése, eljárások a tanévben

• Pedagógiai szakmai ellenőrzések, országos szakmai ellenőrzés

• Szaktanácsadás, szakmai szolgáltatások fejlesztése; igényfelmérés

• Továbbképzések  

• Versenyszervezés, tehetséggondozás

• Diákparlament 2017



Érettségi vizsgák

• A május-júniusi vizsgaidőszakban hatályba lépnek a kerettantervekhez

igazított – magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv (közismereti

érettségi vizsgakövetelmények tájékoztatók a pedagógusoknak a POK-ok

szervezésében – szakmai segítség az OH honlapján).

• A május-júniusi vizsgaidőszakban a szakgimnáziumban először lesz kötelező

ötödik vizsgatárgyként az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (közép vagy

emelt szinten).

• A vizsgaidőpontok megjelentek a tanév rendjében.

Középfokú felvételi eljárás

• Az eljárásban egyelőre erre a tanévre vonatkozóan nincsenek érdemi 

változások, ugyanakkor komoly elképzelés van. 

• Az időpontok, határidők megjelentek a tanév rendjében.

Országos köznevelési programok irányítása  



Országos mérések

A mérési rendszer főbb elemei változatlanok (időpontok a tanév rendjében): 

Országos kompetenciamérés (OKM), DIFER, Idegen nyelvi mérés (6-8. 

évfolyam, angol-német), Célnyelvi mérések a két tanítási nyelvű iskolákban 

(6-8. évfolyam, a 10. évfolyamos mérés itt megszűnt), NETFIT. 

Minden program esetében az OH folytatja a szokásos és bevált kommunikációs 

gyakorlatát:

• Részletes tájékoztató anyagok a honlapon (www.oktatas.hu).

• Célzott elektronikus levelek az adott programban érintett intézményeknek.

• Az iskolák szervezési folyamatait (is) támogató szoftverek üzemeltetése.

• Elektronikus kommunikációs felületek folyamatos működtetése (kérdés-felelet).

• A POK-ok bevonása az iskolákkal való közvetlen kapcsolattartásba és folyamatos 

tájékoztatásba.

Országos köznevelési programok irányítása 

http://www.oktatas.hu/


Pedagógusminősítés változásai, további egyszerűsítések a

2017. évi minősítésektől

• Változott a nem kötelező minősítési eljárásra jelentkezés határideje: április 30-ról

március 31-re; a portfólió, a pályázat feltöltési határideje a minősítés évét

megelőző év november 30. helyett november 25.

• Indikátorok számának csökkentése 77-ről 62-re.

• Portfólió-dokumentumok számának csökkentése:

– 6 db óra/foglalkozásterv helyett 4 db

– 4-6 szabadon választott dokumentum helyett 2-5 feltöltése.

• Új Útmutatók, kiegészítő útmutatók, kompetencia- és indikátorértelmezések –

megjelent az OH honlapon (2016. október 12.). 



Minősítési terv és megvalósítás 2017.

Keretszám: 35 000 fő

Jelentkezettek száma: 25 365 fő

Bekerültek száma: 22932

Pedagógus I. 3 322 fő (NOKS: 47 fő)

Pedagógus II. 5 630 + 12 905 fő

Mesterpedagógus 1 035 fő

Kutatótanár 40 fő

• Rendelet alapján törlésre kerülnek az ideiglenes Pedagógus II. fokozatban
lévők, valamint az öregségi nyugdíj előtt 7 vagy kevesebb évvel állók
eljárásai.

• 11 556 fő 2015. január 1-jén ideiglenes Pedagógus II. fokozatba sorolt
pedagógus besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé válik.



Kedvezmények a hét évvel nyugdíj előtt állók számára

• Akiknek 2016.09.01-én a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár

betöltéséig 7 év vagy annál kevesebb idő van hátra (1958. augusztus

31-ig születettek), azok 2017.01.01-től Pedagógus II. fokozatba

kerülnek – minősítő eljárás lefolytatása nélkül.

• A kedvezmény a már öregségi nyugdíjban részesülőkre is

vonatkozik (főleg egyházi, magánintézményeknél lehetnek még

ilyen pedagógusok).

• Ezt a szabályt a 2017. január 1-ét követően létesített jogviszonyokra

is alkalmazni kell majd.

• KIVÉTEL: ha a pedagógus korábban sikertelen Pedagógus II.

fokozat elérését célzó minősítési eljárásban vett részt.



2017. évi rendkívüli eljárás

• A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet október 28-án hatályba lépett 

módosításának 39/K.§-a lehetőséget teremt a nyugdíj előtt 7 évvel álló, 2015-ben 

vagy 2016-ban sikertelen minősítési eljáráson átesett pedagógusoknak rendkívüli 

eljárás keretében részt minősülni. 

• 2016. november 15-ig jelentkezhetnek az érintett pedagógusok a minősítési 

eljárásra írásban, 2016. november 20-án nyitjuk meg a portfóliófelületet – a 

pedagógusoknak a 2017. évi eljárásra vonatkozó szabályok szerint, csökkentett 

dokumentummennyiséggel szükséges a feltöltést elvégezniük 45 nap alatt.

• 2017. március 14-ig kell a minősítési eljárást megszerveznünk, 2017. április 30-ig 

szükséges a tanúsítvány kiállítása.

• Az eljárás díjmentes a jelentkező pedagógusok számára (amennyiben a pedagógus 

jelenleg a 2017-es eljárásban szerepel és fizetett eljárási díjat, akkor azt 

visszautaljuk számára).

• Az eljárás nem minősül megismételt vizsgának, így ha sikertelen lesz az 

eredménye, akkor nem jár a pedagógus elbocsátásával – a tanúsítványon az „újabb 

minősítés szükséges” eredmény szerepel majd.



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet)

2017-re tervezett ellenőrzések száma:

• Pedagógus: nem került tervezésre (a minősítő vizsgán,

eljáráson részt vett pedagógus a minősítés évében és a

rákövetkező három évben mentesül a tanfelügyeleti látogatás

alól)

• Intézményvezetői: 2 764 fő (2017-ben negyedik vezetői évüket

teljesítő vezetők; ebből Budapesti POK 940 fő)

• Intézményi: 2102 intézmény (tagintézmény, intézményegység)

• A tanfelügyeleti, önértékelési kézikönyvek változásai 2017. 

január elsején lépnek hatályba



ORSZÁGOS IGÉNYFELMÉRŐ 2016. TANTÁRGYGONDOZÓI  SZAKTERÜLET –

17014 IGÉNY;

EBBŐL BUDAPESTI POK: 6135 IGÉNY



beosztott szaktanácsadók száma 1334 fő

beosztott feladatok száma
21326

alkalom

A szaktanácsadók leterheltsége



Továbbképzések 2016.

2016. őszére tervezett/részben lezajlott továbbképzések Csoportok

száma

Résztvevők 

száma

TIOP 1.1.1 151 2945

VET képzés 9 276

Pénzügyi tudatosság képzés 13 280

Egyéb továbbképzés 84 1260

Érettségi vizsgaelnöki képzés (lezárult) 7 199

Pénzügyi tudatosság képzés 13 260

Egyéb továbbképzés 168 3081

Összesen:

(ebből Budapesti POK)

445

(111)

8301

(2240)



Tanulmányi versenyek szervezése

2015/2016 tanévben: 

– 17 nagy hagyományú verseny megyei fordulójának 

megszervezése – 10 000 feletti tanulólétszámmal;

– 52 saját verseny 4932 tanuló.

2016/2017 tanévben: 

– nagy hagyományú versenyek mellett 87 saját verseny 

meghirdetése: 24 országos és megyei verseny, 866 

intézményben közel 10.500 nevezés.

Tehetségprogram, tehetségtár

Új országos portál a tehetségsegítés fejlesztésére támogatására: 

Tehetségkapu, Tehetségtár, maTalent.



„Az oktatásért felelős miniszter háromévenként összehívja a diákparlamentet. A

diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma,

amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást

fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát.” Nkt. 78. § (8)

• Az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkára felkérte az OH-t a megyei

parlamentek megszervezésére, lebonyolítására.

• Az iskolai, kollégiumi diákfórumok megtartása 2016. október 7-ig.

• Az intézményi delegáló dokumentumok megküldése a POK-okba

2016. október 12-ig.

• A fővárosban, minden megyében megyei diákparlamentek

megtartása, küldöttek választása 2016. december 2-ig.

Országos diákparlament



Köszönöm a figyelmet! 


