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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 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 működése a folyamatos szervezetfejlesztés segítségével váljon 
tökéletesebbé: költséghatékonyabbá, kiszámíthatóbbá és ellenőrzöttebbé. A működés legyen 
átlátható: tevékenységtérképpel is modellezhető; illetve integritásalapú: kövesse a 
jogszabályokat és azok változásait. Belső irányító és támogató folyamatai legyenek 
összehangoltak, lehetőség szerint irányításukban és kommunikációjukban is digitalizáltak.  

 
Határidő: 2021 
Célmutatók: 

- Azonosított, felmért és egységes követelmények szerint leírt folyamatok, 
tevékenységtérkép  
- Elektronikus támogatással működő belső és külső folyamatok számának növekedése 
- Működési költségek fajlagos csökkenése 

Felelős: elnök, elnökhelyettesek, valamennyi főosztályvezető 
 

2. Az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási szakmai közegben és ügyfélkörében kivívott nagyfokú 
elismertségére alapozva fokozza tevékenységeinek ismertségét, támogatottságát, 
megbecsültségét az ország közvéleménye és egyes állampolgárai előtt is. E cél elérése 
érdekében a Hivatal pedagógiai oktatási központjai a többi hatósági és szolgáltatási feladatot 
támogató szervezeti egységgel 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. 
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, valamennyi főosztályvezető 
 

 
3. Az Oktatási Hivatal adatgyűjtő, adatfeldolgozó és információs, valamint horizontális kiszolgáló 

informatikai rendszerei váljanak integrált, belső kommunikációt folytató informatikai 
rendszerré.  

 
Határidő: 2021 
Célmutatók: Az integrációba bevont szakrendszerek és horizontális ellátó rendszerek száma és 
aránya 
Felelős: elnök, az ellátó- és szakrendszerek szakmai és informatikai fejlesztéséért, illetve 
üzemeltetéséért felelős elnökhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezetők 

 
4. Az Oktatási Hivatal váljon a közigazgatásban és teljes ügyfélkörében szakrendszereiből 

elektronikus úton komplex adatszolgáltatásra képes szervezetté. 
 

Határidő: 2021 
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Célmutatók: Az elektronikus úton történő adatszolgáltatási körbe bevont szakrendszerek, illetve 
adatkörök száma és aránya 
Felelős: elnök, a szakrendszerek szakmai és informatikai fejlesztéséért, illetve üzemeltetéséért 
felelős elnökhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezetők 
 

5. Az Oktatási Hivatal kiemelt és pályázatos projektjei szakmai és pénzügyi sikerrel zárjanak.  
 
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 

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

6. Az Oktatási Hivatal hazai és nemzetközi oktatási adatbázisok, mérések és értékelések 
legfontosabb felelőseként váljon meghatározó és nemzetközi tudásmegosztást is folytató 
tényezővé az adatelemzésben és az ezekre épülő kutatásokban, illetve azok publikálásában.  
 

Határidő: 2021 
Célmutatók:  
- elemzések, publikációk száma 
- nemzetközi tudásmegosztás növekedése 
- adatgyűjtési és -elemzési körök bővülése 
Felelős: elnök, köznevelési és felsőoktatási elnökhelyettesek, az adatelemzésért, a kutatásért, 
illetve a mérési és értékelési folyamatokért felelős szervezeti egységek vezetői 

 


