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Célok: 
 
Az Oktatási Hivatal feladata a köz szolgálata. Célunk, hogy hivatalunk a magyarországi 
köznevelés és felsőoktatás olyan megbízható tájékozódási pontjává, háttérintézményévé 
váljon, amely a működési körébe tartozó oktatási kérdésekben biztos iránymutatást és 
korszerű támogatást ad a tanulóknak, diákoknak, a pedagógusoknak, a köznevelési és 
felsőoktatási intézményeknek és a szülőknek, valamint a magyar oktatásügyről hiteles 
adatokat és információkat nyújt hazai és nemzetközi szervezeteknek. 

 
1. Az Oktatási Hivatal a folyamatos szervezetfejlesztés segítségével váljon még 
szakszerűbben működő, költséghatékonyabb, kiszámíthatóbb és ellenőrzöttebb 
szervezetté. A működése legyen átlátható, tevékenységtérképpel is modellezhető; illetve 
integritásalapú, etikus, tisztességes, elszámoltatható, és ezek megvalósítása érdekében 
mindenben kövesse a jogszabályi előírásokat és azok változásait. Belső irányító és támogató 
folyamatai legyenek összehangoltak, irányításukban és kommunikációjukban is 
túlnyomórészt digitalizáltak. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  azonosított, felmért és egységes követelmények szerint leírt folyamatok, 

tevékenységtérkép 
  elektronikus támogatással működő belső és külső folyamatok számának 

növekedése 
  működési költségek fajlagos csökkenése 
Felelősök:  elnök, elnökhelyettesek, valamennyi főosztályvezető 

 
2. Az Oktatási Hivatal az oktatásszakmai közegben betöltött szerepe jelentőségének 
tudatában növelje tevékenységeinek ismertségét, támogatottságát, megbecsültségét az 
ország közvéleménye és állampolgárai előtt is. E cél elérése érdekében a hatósági és 
szolgáltatási feladatot támogató szervezeti egységei a Hivatal pedagógiai oktatási 
központjaival együtt a lehető legszélesebb körben járuljanak hozzá a szubszidiaritás elvének 
érvényesüléséhez. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  az Oktatási Hivatal tevékenységével érintett intézmények és állampolgárok 

körében növekszik a Hivatal funkcióinak támogató és szolgáltató jellegének 
ismertsége és elismertsége 

Felelősök:  elnök, elnökhelyettesek, valamennyi főosztályvezető 

 
  



 
3.  Az Oktatási Hivatal adatgyűjtő, adatfeldolgozó és információs, valamint horizontális 
kiszolgáló informatikai rendszerei váljanak integrált, belső kommunikációt folytató 
rendszerekké. A Hivatal szakrendszereiből származó komplex adatszolgáltatás minél 
szakszerűbben szolgálja ki a közigazgatást és a hivatal teljes ügyfélkörét. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  az integrációba bevont szakrendszerek és horizontális ellátó rendszerek 

számának növekedése 
Felelősök:  elnök, az ellátó- és szakrendszerek szakmai és informatikai fejlesztéséért, illetve 

üzemeltetéséért felelős elnökhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezetők 

 
4. Az Oktatási Hivatal kiemelt és pályázatos projektjei záruljanak szakmai és pénzügyi 
sikerrel; hozzanak létre átgondolt, reális igényeken alapuló és fenntartható hozzáadott 
értéket a magyar nevelés-oktatás szereplői számára. 
 
Határidő:  a projektzárás szerződésben / módosított szerződésben rögzített határideje 
Célmutatók: határidőben lezárult projektek száma 

az el nem számolható költségek aránya a lehető legalacsonyabb legyen 
a projekt által kitűzött szakmai célok és mutatók elérése 

Felelősök:  elnök, elnökhelyettesek, a projektek szakmai, pénzügyi vezetéséért, illetve 
menedzsmentjéért felelős szervezeti egységek vezetői 

 
5. Az Oktatási Hivatal a hazai és nemzetközi oktatási adatbázisok, a köznevelési 
tankönyvjegyzék elkészítésének, valamint a mérések és értékelések legfontosabb ágazati 
felelőseként váljon még meghatározóbb és nemzetközi tudásmegosztást is végző szereplővé 
az adatelemzésben és az ezekre épülő kutatásokban, illetve azok publikálásában. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók: elemzések, publikációk számának növekedése 

nemzetközi tudásmegosztás növekedése 
adatgyűjtési- és elemzési körök bővülése 

Felelősök: elnök, köznevelési, felsőoktatási, valamint a tartalomfejlesztési és 
tankönyvkiadási elnökhelyettesek, az adatelemzésért, a kutatásért, illetve a 
mérési és értékelési folyamatokért felelős szervezeti egységek vezetői 

  



6. Az Oktatási Hivatal hatósági ügyintézését – a jogszabályoknak való megfelelésen 
túlmenően – jellemezze az ügyfélközpontúság és a minőség, oly módon, hogy megfeleljen a 
vele szemben támasztott ügyféltájékoztatási elvárásoknak és támogatási szempontoknak, 
valamint a pontosság, gyorsaság elveinek. 
 
Határidő:  2025. 
Célmutatók:  közzétett és minőségi tájékoztatóval ellátott eljárások, hatósági eljárások 

száma 
az egyes ügyek ügyintézésére ténylegesen fordított idő rövidülése 
jogorvoslati eljárás során megváltoztatott, korrigált döntések számának 
csökkenése 

Felelősök:  elnök, köznevelési és felsőoktatási elnökhelyettesek, a hatósági ügyintézési 
folyamatokért felelős szervezeti egységek vezetői 

 
7. Az Oktatási Hivatal feleljen meg az e-ügyintézés részletes jogszabályi előírásainak, emelje 
ügyintézésének és kommunikációjának elektronizáltsági fokát, valamint legyen az 
intézményben zajló e-közigazgatási fejlesztések sikeres megvalósítója. 
 
Határidő:  2025. 
Célmutatók:  elektronikusan intézhető ügyek számának növekedése 

adott ügytípusban az e-ügyintézési törvényben szereplő, a Hivatal által 
teljesített előírások számának növekedése (a rendelkezési nyilvántartástól 
kezdve az elektronikus fizetésig) 

Felelősök:  elnök, elnökhelyettesek, a hatósági ügyintézési folyamatokért felelős szervezeti 
egységek vezetői 

 
8. Az Oktatási Hivatal a jogszabályok és egyéb ágazatirányítási szabályozók keretében még 
magasabb színvonalon támogassa a köznevelési és felsőoktatási intézmények munkáját, az 
állampolgárokat, növelje az elismertségét a tevékenységével érintett intézmények és 
állampolgárok körében. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  az Oktatási Hivatal tevékenységével érintett intézmények és állampolgárok 

körében a Hivatal elismertségének növelése 
 szakmai rendezvények számának növelése 
Felelősök:  elnök, elnökhelyettes, valamennyi főosztályvezető 

  



9. Bővüljön a köznevelési és felsőoktatási intézmények és fenntartóik által az Oktatási 
Hivatal és az ágazati irányító szervek részére szolgáltatandó adatok köre, az Oktatási Hivatal 
adatgyűjtő, adatfeldolgozó informatikai rendszereinek kezelhetősége váljon 
felhasználóbaráttá. 
 
Határidő:  2025. 
Célmutatók:  Az Oktatási Hivatal adatgyűjtő, adatfeldolgozó informatikai rendszereinek 

integrált, belső kommunikációt folytató működése, amely csökkenti a 
köznevelési intézmények és fenntartóik adatszolgáltatási, valamint 
adminisztrációs terheit. 

Felelősök:  elnök, az informatikai fejlesztésekért és üzemeltetésért, valamint az adatok 
szakmai feldolgozásért felelős szervezeti egységek vezetői 

 
10. Az Oktatási Hivatal a pedagógusok továbbképzési rendszerének működtetőjeként 
segítse a köznevelés rendszerében dolgozók számára, hogy a mindennapok pedagógiai 
gyakorlatában jól alkalmazható, naprakész, gyakorlati ismeretekre tegyenek szert, 
tudásukat az aktuális kihívásoknak megfelelően fejleszthessék. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  Az Oktatási Hivatal a pedagógus-továbbképzések képzési kínálatának 

folyamatos bővítésével, megújításával a valós pedagógiai nehézségekre 
reagáló, korszerű és naprakész ismereteket átadó képzések szervezésével 
hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelés rendszerében dolgozók feladataikat 
felkészülten, hatékonyan végezhessék el. 

Felelősök:  elnök, köznevelési elnökhelyettes, a pedagógus-továbbképzések területén 
feladatot ellátó szervezeti egységek vezetői 

 
11. Az Oktatási Hivatal külső kommunikációs folyamatai és azt támogató felületei legyenek 
informatívak és akadálymentesek.  A hivatal, a munkáját érintő jelentős események 
vonatkozásában adjon hiteles, érthető tájékoztatást kiadványaiban, honlapjain és 
törekedjen rá, hogy az általa közzétett hírek lehetőség szerint más internetes csatornákon 
is elérhetők legyenek. Az OPKM keretei közt rendelkezésre álló lehetőségek feltárásával 
erősítse a múzeum és könyvtárpedagógia támogatását a köznevelési ágazat és az érdeklődő 
állampolgárok számára. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  informatív és akadálymentes felületek számának növelése 
  folyamatos, naprakész kommunikáció 

nyomtatott kiadványokban, valamint honlapokon és más online felületeken 
megjelent hírek, tájékoztató anyagok, OPKM által szervezett programok 
számának növelése 

Felelősök:  elnök, tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes belső és külső 
kommunikációért felelős szervezeti egységek vezetői  

  



12. Az Oktatási Hivatal, a méltányos és hatékony nevelés-oktatás támogatása érdekében, 
nyújtson még magasabb színvonalú pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a köznevelés 
rendszerében részt vevő partnerek (elsősorban a diákok, pedagógusok, szülők, köznevelési 
intézmények, társintézmények) számára, a köznevelési szolgáltatás helyéhez közeli 
szervezeti egységek, pedagógiai oktatási központok közreműködésével. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  a pedagógiai oktatási központok működésével kapcsolatos elégedettség 

növelése 
a pedagógiai oktatási központok szolgáltatásait igénybe vevők növekvő száma 

Felelősök:  elnök, köznevelési elnökhelyettes, a pedagógiai oktatási központok 
főosztályvezetői 

 
13. Az Oktatási Hivatal bővítse és mélyítse el a meglévő külhoni magyarokkal az 
oktatásszakmai kapcsolatait, bővítse ezeket. A külhoni magyar oktatási szervezetekkel és 
szereplőkkel szervezzen oktatásszakmai és módszertani programokat bővülő 
oktatásszakmai hálózat keretében. 
 
Határidő:  folyamatos 
Célmutatók:  a meglévő partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás fenntartása 

új kapcsolatok kiépítése 
a külhoni magyar oktatási szereplők bevonása meglévő jógyakorlatokba, 
mérésekbe, versenyekbe, folyamatokba 
új, közös programok, rendezvények megvalósítása 

Felelősök:  elnök, elnökhelyettesek, az Elnöki Titkárság vezetője, minden érintett 
szervezeti egység vezetője 

 
14. Az Oktatási Hivatal növelje a hatályos Nemzeti alaptantervnek és a kerettanterveknek 
megfelelő korszerű taneszközök számát. A pedagógusoknak biztosítsa ezekhez a megfelelő 
szakmódszertani programokat, tájékoztatókat és továbbképzéseket. 
 
Határidő:  a hatályos jogszabályok szerinti ütemezésben, 2025-ig 
Célmutatók:  új taneszközök száma 
 kapcsolódó szakmódszertani programok, felkészítők, képzések száma 
Felelősök:  elnök, tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes, a 

Tananyagfejlesztési Főosztály és a Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály 
főosztályvezetői és osztályvezetői 

  



15. Az állami tanterveket és taneszközöket a beválásvizsgálataik alapján az Oktatási Hivatal 
célirányosan fejlessze tovább. 
 
Határidő:  folyamatos, 2025-ig 
Célmutatók:  bevizsgált tantervek és taneszközök száma 
 továbbfejlesztett tantervek száma 
Felelősök:  elnök, tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes, a 

Tananyagfejlesztési Főosztály és a Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály 
főosztályvezetői és osztályvezetői 

 
16. Az Oktatási Hivatal végezze el a köznevelési ágazat számára a digitális alapú általa 
fejlesztett taneszközök továbbfejlesztését, a Nemzeti Köznevelési Portál 
tartalomszolgáltatási kapcsolatainak bővítését, növekedjen a portál ismertsége az 
állampolgárok körében. 
 
Határidő:  a hatályos jogszabályok szerint folyamatos 
Célmutatók:  elkészült digitális taneszközök száma 

a portált támogató kapcsolatrendszer növekedése 
a portál ismertségének, felhasználói számának növekedése 

Felelősök:  elnök, tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes, a 
Tananyagfejlesztési Főosztály és a Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztály 
főosztályvezetői és osztályvezetői 

 
17. Az Oktatási Hivatal a közneveléshez és felsőoktatáshoz kapcsolódó saját szervezeti 
egységeit, illetve egyéb ágazati juttatási rendszereket gondozó államigazgatási szerveket 
támogassa korszerű, a kormányzati szolgáltatási körben elérhető technológián kialakított, 
automatizált adatszolgáltatási folyamatokkal annak érdekében, hogy az érintett 
állampolgárokra háruló adminisztrációs terhek csökkenjenek. 
 
Határidő:  2025. 
Célmutatók:  államigazgatási szervekkel kialakított, KKSZB-n keresztül megvalósított 

adatkapcsolatok száma 
érintett állampolgárok száma 

Felelősök:  elnök, az ellátó- és szakrendszerek szakmai és informatikai fejlesztéséért, illetve 
üzemeltetéséért felelős elnökhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezetők 

 


