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Szakértői képzések 2018.

- Jelentkezők: 733 fő

- Képzésbe bekerültek: 220 fő

- Több „fellebbezés” a be nem kerülés ellen.

- Képzést sikeresen teljesítők: 193 fő

- Főbb hiányterületek:
- Óvodapedagógus, tanító, nemzetiségi nevelés-

oktatás, tapasztalat egyházi intézményben,
tapasztalat gyakorló intézményben, tanár a(z
alapfokú) művészetoktatásban, szakmai tanár
(elmélet és gyakorlat)



Szakértői látogatások 2018-ban
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Szakértői kérelmek 2018. (2018.11.13-i állapot)

Feladott szakértői kérelmek száma: 2 310 db

POK Budapest: 745 db

Országos POK Országos POK Országos POK Országos POK Országos POK

Feladott (elbírálása 

folyamatban)
33 0 0 0 0 0 2 0 35 0

Elfogadott 932 307 95 13 160 37 206 82 1393 439

Elutasított 235 124 11 2 91 44 182 73 519 243

Törölt 171 28 21 0 20 5 151 30 363 63

Összesen: 1371 459 127 15 271 86 541 185 2310 745

Alkalmatlan 

időszak

Összefér-

hetetlenség

Kivitelezhetetlen 

utazás
Egyéb Összesen



Szakértői szerződések

• Változás: Határozatlan idejűvé vált -> 
adminisztrációs terhek csökkentése 
érdekében;

• A határozatlan idejűségből fakadó 
megfogalmazásbeli pontosítások;

• Egyéb apróbb pontosítások.



Szakértői költségtérítés
A gyorsabb ügyintézést elősegítő tényezők

- Nyilatkozat esetén gépjármű használatba adás ideje egybe
essen a kiküldetés dátumával, max. 1 évre szólhat.

- Kombinált nyilatkozat pontos értelmezése – mikor, melyik
rész kitöltendő

- Mentés előtt feltöltött adatok ellenőrzése nagyon
fontos!

- Nyomtatásra vár státuszból mielőbbi nyomtatás és
beküldés. Sok a várakozó elszámolás (kb. 600).

- A számlán az OH vagy Okt. Hiv. vagy egyéb rövidítés nem
elfogadható.

- Oktatási Hivatal Gazdasági Főosztály – szintén nem
elfogadható.

Elfogadható: Oktatási Hivatal



Szakértői költségtérítés
A gyorsabb ügyintézést elősegítő tényezők

• 1 elszámolásban több kiküldetés azonos gk.-
val, elég 1 pld Forgalmi+ Törzskönyv (a  
„Nyomtatási beállítások”-ban a példányszám 
beállításával történhet)

• Hiánypótlás, javítás csak mindkét terület -
szakmai, pénzügyi- ellenőrzés után nyílik 
lehetőség

• Csatolmányok, kifizetések ügyében 
érdeklődni: FALCONpenzugyek@oh.gov.hu

• Postaköltség következő havi elszámolással;

• Csak külön postaköltség is elszámolható.

mailto:FALCONpenzugyek@oh.gov.hu


Szakértői költségtérítés
A gyorsabb ügyintézést elősegítő tényezők

Szállásköltség elszámolása

• igénybevételét külön indokolni szükséges

• megtett út időtartama eléri, vagy meghaladja a 
3 órát 

• 100 km-t nem meghaladó távolság esetén 
előzetes hozzájárulás szükséges:

- illetékes POK

ÚJ TÁJÉKOZTATÓ VÁRHATÓ 2019. januártól



Kötelező képzés
• Jövő évtől (2019. naptári évben) évi egy szakértői 

konferencia

• Háromévente kötelező felkészítés: 15/2015. EMMI 
rendelet 4. § (1) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
és pedagógusminősítés szakterületen 
névjegyzékbe vett szakértő a szakterületéhez 
kapcsolódó rendszeres továbbképzésen köteles 
részt venni a névjegyzékbe történő felvételt 
követően háromévenként.

•Az éves konferencia-részvétellel teljesíti a fenti
továbbképzési kötelezettségét a szakértő.



Gyakran ismételt kérdés

• Szakértői nap a tanítási szünet ideje alatt: a 
szabadság kiadása során a szakértői napot 
nem lehet levonni. A szakértői napra is ki kell 
venni a szabadságot.  



Szakértői kérdés 1.

Ha a minősítéssel/tanfelügyelettel 
kapcsolatos határidős szakértői feladatok 
elvégzése szabadság idejére esik (például 
iskolai szünetek), hogyan tudok a 
munkáltatóval elszámolni? A szakértői 
napom ebben az esetben nem számít 
szabadságnak? 



Válasz 1.

A szakértőnek ugyan annyi szabadsága van, mint a 
pedagógusnak. 

Az éves szabadság kiadásába a szakértői napok is 
beleesnek, hiszen a szakértői nap egyébként munkanap 
(amennyiben helyszíni kirendelése van a szakértői napjára a 
szakértőnek, akkor nyilván nem lehet szabadság). 

Az iskolai szünetek nagy része (kivéve a nyári szünet nagy 
részét) tanítás nélküli munkanap. Az ilyen időszakra eső 
szakértői napok szintén munkanapok. 

A szakértői munkanapok elsősorban azért vannak biztosítva a 
szakértők számára, hogy a helyszíni látogatásokat 
biztonságosan lehessen megszervezni. 

A jogszabály nem írja elő, hogy csak szakértői napon kell, 
lehet a szakértőnek minősítési, tanfelügyeleti 
dokumentumelemzést, előzetes, utólagos értékelést végezni. 

A szünetek idejére nem szervezünk helyszíni látogatást, tehát 
a szakértői munkát a szünetek napjai általában nem 
lehetetleníthetik el.



Szakértői kérdés 2.

„Hogyan lehetne az arányosabb terhelést 
biztosítani, hogy 3 hét alatt ne kelljen 2 
intézményi tanfelügyeletet és 1 minősítést 
megcsinálni ( ebből egy Kecskemét, egy 
Jászberény és egy Budapest)?”



Válasz 2.

Már többször megfogalmaztuk a kérdéssel 
kapcsolatban: akkor lehetne biztosítani azt, 
hogy ne legyen három, vagy annál több 
egymás utáni héten keresztül kirendelése a 
szakértőknek, ha drasztikusan csökkenne 
a törlési kérelmek száma, és ezzel 
arányosan a tényleges kirendelések törlése. 

Minden egyes törlés után legközelebb 30 
napra tudunk szervezni újabb látogatást, és a 
törlésekkel egyre nehezebben teljesíthető a 
jogszabályban meghatározott minősítések, 
tanfelügyeletek megszervezése.



Auditálás



Auditálás
Célja

Az auditálás célja, hogy a pedagógusminősítési
eljárások és tanfelügyeleti ellenőrzések a
jogszabályokban, útmutatókban, kézikönyvekben,
eljárásrendekben, egyéb szabályozó- és segéd-
dokumentumokban meghatározottak szerint,
szakszerűen, a formai és tartalmi elemek
betartásával valósuljanak meg, és elérjék
céljukat.



Auditálás 
Dokumentumok

A Minőségirányítási Rendszerterv Felülvizsgálata 
megtörtént. 

A  dokumentum új neve: 

A Pedagógusminősítés és az Országos Pedagógiai-
szakmai Ellenőrzés Minőségirányítási Kézikönyve (a 
továbbiakban: Minőségirányítási Kézikönyv)

Tartalma:
 Minőségirányítás folyamata

 Audit leírása

 Audit űrlapok

• A Minőségirányítási Kézikönyv minden szakértő 
számára hozzáférhető a www.oktatas.hu portál Saját 
oldalán.

http://www.oktatas.hu/


Auditálás
A minőség biztosításának eszköze

Területei

I. A szakértői munka ellenőrzése:

• Helyszíni ellenőrzés

• Utólagos (dokumentum) ellenőrzés

• Teljes körű (helyszíni és utólagos ellenőrzés)

II. Panaszeljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés



Auditálás
Általános elvárások a szakértőkkel szemben

• A minősítések és ellenőrzések során
valamennyi szakértő felelős a feladatok
szakszerű megvalósulásáért, függetlenül attól,
hogy milyen szerepben vesz részt az
eljárásban.

• Általános elvárás, hogy a helyszíni
eseményeken valamennyi szakértő készítsen
jegyzeteket, hiszen a szakszerű értékeléshez,
az indokláshoz elengedhetetlen, hogy
megfelelő adatokkal, jegyzetekkel
rendelkezzenek, és hitelesen dokumentálják az
eseményeket.



Auditálás
Általános elvárások a szakértőkkel szemben

• Valamennyi szakértő köteles előzetesen
felkészülni a helyszíni eseményre. Ennek
részeként el kell végezze az előírt előzetes
értékelést, dokumentumelemzést, amelynek
ellenőrzése az audit része.



Auditálás
Az auditor

• Az auditálásra kirendelt auditor külön engedély
nélkül jogosult a kirendelés helyszíni eseményein
jelen lenni.

• Az auditor nem értékel, nem mond véleményt,
jelenlétével nem zavarhatja meg az eljárási
cselekményt. Csak a tényeket rögzíti.

• Az auditor a helyszínen jogosult az auditálási 
űrlapon lévő értékeléshez kapcsolódóan 
információkat kérni a részvevőktől.



Auditálás
Az auditor

• Amennyiben az auditor nem tud meggyőződni 
arról, hogy felkészülten érkezett a szakértő (pl. 
rendelkezik-e adatgyűjtő lappal, saját 
jegyzettel), akkor kérésére lehetőséget kell 
adni arra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy 
a szakértő előzetesen elvégezte az értékelést, 
dokumentumelemzést - pl. ha szükséges, 
megnyitja az informatikai támogató felületet a 
szakértő, és megmutatja az előzetes 
értékelését, vagy – kinyomtatva, digitálisan –
bemutatja az adatgyűjtő lapját, saját jegyzetét. 



Auditálás
Kit, mit ellenőriznek az auditorok?

Kit: évente a kirendelt szakértők kb. 20%-át;

 Véletlenszerűen kiválasztott szakértőket területre, 
intézménytípusra, minősítési fokozatra, tanfelügyeleti típusra;

 Az intézményi visszajelzések és a szakértői értékelések OH 
által végzett ellenőrzései alapján; 

 Panaszeljárásban érintettek.

Mit:

I. A folyamatok, az értékelések az útmutató, a kézikönyv és a 
kiadott eljárásrendek, szabályok leírása szerint történnek-
e?

II. Szakértői kompetenciák megléte.



Auditálás
Helyszíni-utólagos-teljes körű audit

A helyszíni auditok már 2015. évtől megvalósultak,
intenzívebb alkalmazásuk 2018. januárjától történt.

Utólagos auditot (dokumentumvizsgálat) 2018. október 03.
után megvalósuló minősítésekre és tanfelügyeleti
látogatásokra szervezünk. Ekkor az utólagos auditálás
űrlapjai felkerültek a szakértői saját oldalra, és a szakértők
részletesen megismerhették az utólagos auditálásra
vonatkozó értékelési szempontokat.

Teljeskörű auditot (helyszíni+utólagos) szintén 2018.
október 03. után megvalósuló minősítésekre és
tanfelügyeleti látogatásokra szervezünk.

Panaszeljárásban lehetőség van a szakértő helyszíni és
utólagos auditálására akár különböző folyamat esetén is.



Auditálás
Informatikai felület

Az elkészült informatikai felület alkalmas:

I. Audit szervezésére megadott feltételek szerint.

II. Az auditálási feladatot az auditor szakértő a 
Saját oldal / Bizottság menüpont / Látogatási 
beosztások megtekintése oldalon a Feladatok
fülön fogja megtalálni. Itt a Részletekre kattintva 
jelenik meg számára, hogy melyik az a 
látogatás, ahova kijelöltük őt és pontosan ki lesz 
az a szakértő, akit auditálni fog. Innen érheti el 
azokat az űrlapokat (auditori értékelő felületet), 
amelyeket ki kell töltenie.



Auditálás
Informatikai felület

III. A felület az auditor által kitöltött űrlapot 
kiértékeli.

IV. A kitöltésre megadott határidő (15 nap) elteltével 
az auditált számára legkésőbb 16 nap múlva, a 
szakértői saját oldalon megjelenik az auditori
értékelés (általában egy nap).



Auditálás
Informatikai felület

Helyszíni 

audit

Utólagos 

audit

Teljes audit

Helyszíni auditra 

vonatkozóan

Utólagos auditra 

vonatkozóan

Az auditált 

szakértő által 

használt 

felületek

Az audit napjától 

15 napig érhető el

Az audit 

napjától 15 

napig érhető el

Auditori értékelő 

(űrlapok)

Az audit 

napjától 15 

napig érhető 

el

Az audit napjától 

15 napig érhető el

Az audit napjától 

15 napig érhető el

Az audit 

napjától 15 

napig érhető el



Auditálás
Kirendelési szabályok

Helyszíni audit:

• alapbeállítás: 
• tömeges szervezés esetén a szervezéstől számított 30, vagy 

annál több napra szervez auditálási időpontot
• az auditor rögtön látja a megszervezett auditori kirendelését a 

többi szakértői feladata között (audit)
• a többi érintett (ellenőrzött szakértő, intézmény) az auditori

látogatást megelőző napon látja az auditori kirendelést, az 
auditor nevét

• az auditornak az auditori látogatás napjától számított tizenöt 
napon belül kell elkészítenie az értékelést

• az auditált szakértő az auditori látogatás napjától számított 
16. naptól fér hozzá az értékeléséhez

Egyedi szervezés: indokolt esetben 30 napnál korábbra is
szervezhető helyszíni audit, legfeljebb az eredeti minősítés,
tanfelügyelet helyszíni időpontja előtti második napig.



Auditálás
Kirendelési szabályok

Utólagos audit:

• alapbeállítás: 
• Az utólagos auditori kirendelés napjáról az auditáló

szakértő a szervezéskor értesítést kap, az auditori
felület az auditra kijelölt szakértői napján nyílik 
meg. Az auditori értékelés rögzítésére és 
lezárására rendelkezésre álló idő 15 nap.

• Az ellenőrzött szakértő az auditori látogatásról nem 
kap előzetes értesítést. Az auditálásról úgy értesül, 
hogy szakértői oldalán megjelenik az auditor
értékelése.

• Az auditált szakértő számára az utólagos auditálás 
eredménye az auditori értékelés határidejének 
lejártát követő legfeljebb 16. napon válik elérhetővé 
(általában az első napon). 



Tanfelügyelet



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet) számokban 2018.

• Pedagógus: nincs

• Intézményvezetői: 2173 látogatás (2018-ban
a harmadik, negyedik vezetői évüket teljesítő
vezetők)

teljesült: 1764 látogatás

• Intézményi: 2971 látogatás (székhely,
tagintézmény, intézményegység)

teljesült: 2068 látogatás



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet) számokban 2019 

• Pedagógus: 636 látogatás

• Intézményvezetői: 1840 látogatás (2019-ben
a harmadik, negyedik vezetői évüket teljesítő
vezetők)

• Intézményi: 2856 látogatás (székhely,
tagintézmény, intézményegység)



Szakképző intézmények 2018. évi  
ellenőrzése

• A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete
ajánlása (EQAVET) alapján átírásra került a tanfelügyeleti
és önértékelési KÉZIKÖNYV SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK
SZÁMÁRA, a miniszter jóváhagyta, a felület módosításra
került.

• A szakképző intézmények (intézmények, vezetők)
látogatása 2018 szeptemberétől folyamatos.

• Az intézményi önértékelés során új elem: a gazdálkodó
szervezetek anonim kérdőíve.

• Ezzel a kérdőívvel tudja felmérni az intézmény a vele
kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek elégedettségét,
azt, hogy a gazdálkodó szervezet milyennek tartja az
intézmény által nyújtott szakképzést.

• A kérdőív eredménye nem csak az önértékeléshez
szolgáltat adatot, hanem a tanfelügyelet során is vizsgálnia
kell a szakértőknek.



Kézikönyvek módosítása 2019
• A tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek 

módosítása nem érintette sem a vizsgálandó 
területek, szempontok, elvárások számát, sem 
pedig az ellenőrzés, önértékelés során alkalmazott 
adatgyűjtési eszközök, módszerek (pl. 
dokumentumelemzés, interjúk stb.) körét, az 
alkalmazott eljárásrendet. 

• A kézikönyvek szóhasználatát egységesítettük, 
pontosítottuk, a jogszabályváltozásoknak 
módosítottuk, stilisztikai javítások tettünk.

• Ezek remélhetőleg segítik majd a tanfelügyeleti és 
önértékelési eljárások gördülékeny 
megvalósítását.

• A miniszter jóváhagyta a módosított 
kézikönyveket, a felületen átvezetésre kerültek 
(eszközrendszer).



Változás – EGYMI
utazó gyógypedagógusi és konduktori 

hálózat intézményegység

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2018. szeptember 1-jétől hatályos 15/A. §
(1a): az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 
hálózat az egységes gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai módszertani intézmény szervezeti és 
szakmai tekintetben önálló intézményegységeként 
működik.



Változás – EGYMI
utazó gyógypedagógusi és konduktori 

hálózat intézményegység

Intézményellenőrzés: 

szülők képviselőinek összeállított és a 
gyógypedagógiai intézményekre vonatkozó 
tanfelügyeleti kézikönyvben szereplő kérdéssor nem 
aktuális, hiszen azokkal a kérdésekkel nem a gyermekek 
fejlesztését végző pedagógust foglalkoztató 
intézményről nyerhető információ

A szülők képviselőivel készített interjú javasolt 
kérdéssorát megküldtük az érintett szakértők 
számára



Változás – EGYMI
utazó gyógypedagógusi és konduktori hálózat 

intézményegység

• A javasolt szülői kérdőív most már arra vonatkozik, 
hogy a külső intézményekben lévő (óvoda, általános 
iskola) gyermekek/tanulók szüleinek mi a véleményük 
arról a gyógypedagógiai intézményegységről, 
ahonnét kijárnak a gyermeke intézményébe 
fejleszteni a gyermekét.



Változás – Óvoda I.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. §-a 2019. 
január 1-től:

„(4) Ha az óvodai intézményellenőrzést lefolytató 
szakértő szerint hatósági ellenőrzés keretén belül 
indokolt vizsgálni, hogy a köznevelési intézmény 
rendelkezésére álló eszközök és felszerelések 
megfelelnek-e a 2. mellékletben foglaltaknak, illetve 
elégségesek-e a pedagógiai program 
végrehajtásához, a szakértő indokolással ellátott 
megállapítását az ellenőrzés tapasztalatait 
összegző szakértői dokumentumban fel kell 
tüntetni. 

Az összegző szakértői dokumentum alapján 
a hivatal felhívja az illetékes megyeszékhely szerinti 
járási hivatalt hatósági ellenőrzés lefolytatására.”



Változás – Óvoda II.
Ha indokolt, a 2019. évi óvodai intézményellenőrzés során a 
vezető szakértőnek az alábbi szöveget kell beírnia az értékelő 
felület 6. területének (tárgyi, infrastrukturális feltételek), első 
szempontjának (Hogyan felel meg az infrastruktúra az 
intézmény nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak?), első elvárásába (Az intézmény 
rendszeresen felméri a pedagógiai program 
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a 
hiányokat a fenntartó felé.):

„Az intézményellenőrzés tapasztalata alapján indokolt, 
hogy az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal 
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja meg, hogy 
a köznevelési intézmény rendelkezésére álló eszközök és 
felszerelések megfelelnek-e a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 2. mellékletben foglaltaknak, illetve elégségesek-
e a pedagógiai program végrehajtásához. Indoklás:”



Változás – Óvoda III.
Ha az intézményellenőrzés tapasztalata alapján nem 
indokolt, hogy az illetékes megyeszékhely szerinti járási 
hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja meg, hogy 
a köznevelési intézmény rendelkezésére álló eszközök és 
felszerelések megfelelnek-e a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletben 
foglaltaknak, illetve elégségesek-e a pedagógiai program 
végrehajtásához, akkor semmiképpen nem kell az elvárás 
értékelésének szövegébe megjeleníteni, hogy 

„az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal 
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja meg” 

szövegrész elemeit.



Változás – Óvoda IV.
• Az OH hetente vizsgálni fogja, hogy a megadott elvárásban 

szerepel-e

„az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal hatósági 
ellenőrzés keretében vizsgálja meg” 

szövegrész.

• Amennyiben szerepel, értesíteni fogja az illetékes 
megyeszékhely szerinti járási hivatalt, hogy hatósági 
ellenőrzés keretében vizsgálja meg, hogy az óvoda 
rendelkezésére álló eszközök és felszerelések megfelelnek-
e a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletben 
foglaltaknak, illetve elégségesek-e a pedagógiai program 
végrehajtásához.



2019. évi pedagógus tanfelügyelet –
személyes dokumentumfeltöltő felület I.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
portfólióból

• a szakmai önéletrajz,

• a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi 
környezetének rövid bemutatása,

• a szakmai életút értékelése.



2019. évi pedagógus tanfelügyelet –
személyes dokumentumfeltöltő felület II.

Feltöltésre szolgáló felület az ellenőrzésre kijelölt 
pedagógusnak:

www.oktatas.hu / Saját oldal / Pedagógus 
menüpont / 2017., 2018., 2019. évi saját portfólió, 
pályázat, tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése

http://www.oktatas.hu/


Szakmai önéletrajz feltöltése



Pedagógust 
foglalkoztató 
intézmény 
intézményi 
környezetének 
rövid 
bemutatása és 
Szakmai 
életút 
értékelése 
dokumentumok 
feltöltése



2019. évi pedagógus tanfelügyelet –
Intézményi dokumentumfeltöltő modul

www.oktatas.hu / Saját oldal / Intézmény / 
Intézményi dokumentumfeltöltő modul

Intézmény által feltöltendő a 
pedagógusellenőrzéshez:

Intézmény pedagógiai programja

2019-re vonatkozó pedagógus 
önértékelés elvárásrendszere

http://www.oktatas.hu/


2019. évi vezetői tanfelügyelet – személyes 
dokumentumfeltöltő felület 

www.oktatas.hu / Saját oldal / Pedagógus 
menüpont / 2017., 2018., 2019. évi saját 
portfólió, pályázat, tanfelügyeleti dokumentumok 
feltöltése

Feltöltendő dokumentumok:

• vezetői pályázat (annak hiányában vezetési 
program)

• az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve 
és éves beszámolója

• 2019-re vonatkozó vezetői önértékelés 
elvárásrendszere

http://www.oktatas.hu/




2019. évi vezetői tanfelügyelet –
intézményi dokumentumfeltöltő felület 

www.oktatas.hu / Saját oldal / Intézmény / 
Intézményi dokumentumfeltöltő modul

Feltöltendő dokumentumok:

• intézmény pedagógiai programja

• intézmény szervezeti és működési szabályzata

• 2019-re vonatkozó intézményi önértékelés 
elvárásrendszere

http://www.oktatas.hu/


Szakértők feladatai

A szakértők a feltöltött dokumentumokat 
továbbra is a www.oktatas.hu / Saját oldal / 
Bizottság / Önértékelési és pedagógiai-szakmai
ellenőrzési feladatok elvégzése oldalon, az adott 
eljárásra kattintva a Betekintés felirat alatt érik 
el.

http://www.oktatas.hu/


Szakértői kérdés 1.

„Az intézményi tanfelügyeletnél többször felmerül a 
kérdés, hogy kell-e minden elváráshoz írni valamit. A 
kézikönyvben nincs kiemelve, de … elhangzott, 
hogy írjunk és azt is, hogy hol találtunk rá példát. 
Ezt jó lenne pontosítani, mert eltérő nézetek 
vannak.”

„A tanfelügyelet nem életszerű, ha minden 
kompetenciához kötelező írni fejleszthető, és 
kiemelkedő területet is. Így hogyan lehet 
differenciálni az értékelésben.”



Válasz 1.
A válaszhoz érdemes felidézni, mi a tanfelügyelet célja. "A tanfelügyelet rendszerének működtetését az Nkt. 78.§
(1) bekezdésének f) pontja írja elő, az ellenőrzés kereteit ugyanezen törvény 86-87. §-a rögzíti. A 87. § (3) 
bekezdése szerint: „Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, 
egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.” A jogszabályok alapján 
egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények pedagógiai-
szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének javítása érdekében. Ennek megfelelően 
a tanfelügyelet egy olyan eszköz, amely az értékelési rendszer más elemeivel együtt a tervezésre és 
megvalósításra építve határozza meg a következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása 
mellett az ellenőrzés másik fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása mind 
a pedagógus, mind a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja: a megerősítés és a 
fejlesztés.„ (tanfelügyeleti kézikönyv)

A fentiek alapján az a véleményünk, hogy a tanfelügyeleti ellenőrzésbe bevont pedagógussal, vezetővel, 
intézménnyel kapcsolatban akkor támogatjuk leginkább a megerősítését, fejlődését, ha az értékelés során 
valamennyi elvárásra szakmailag megalapozott, adatokra épülő, egyedi értékeléseket adunk, és a területek 
vonatkozásában is megjelölünk - az elvárások értékeléseire alapozott - kiemelkedő és fejleszthető területet, 
minden területnél. Ugyanis a legjobb területi elvárások értékelései között is előfordul olyan, amely a többi kiválóan 
teljesülő elváráshoz képest alacsonyabb szinten teljesül, és akkor ezen elvárás kapcsán érdemes felhívni a 
figyelmet arra, hogy azon a területen még van mit fejleszteni, hogy elérje a többi kiválóan teljesülő elvárás szintjét. 
Persze ebben az esetben javasoljuk úgy kezdeni a fejleszthető terület  megfogalmazását, hogy "A többi kiválóan 
teljesülő elváráshoz képest a ... elvárás tekintetében érdemes fejleszteni a ... területet. ...". Ilyen 
szövegkörnyezetben érthető és az intézmény számára is támogató, ha megjelöl a tanfelügyelet fejleszthető 
területet valamennyi terület vonatkozásában. Ugyanez érvényesülhet a kiemelkedő területek vonatkozásában is. 
Bizonyára van minden területen olyan elvárás, amely a többi gyengén teljesülő elváráshoz képest alacsonyabb 
szinten teljesül, és akkor ezen elvárás kapcsán érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy annak az elvárásnak a 
teljesülése kiemelkedik a többi, gyengébben teljesülő elváráshoz képest. Persze ebben az esetben javasoljuk úgy 
kezdeni a kiemelkedő terület  megfogalmazását, hogy "A többi gyengébben teljesülő elváráshoz képest a ... 
elvárás tekintetében kiemelkedik a ... területet teljesülése. ...". Ilyen szövegkörnyezetben érthető és az intézmény 
számára is támogató, ha megjelöl a tanfelügyelet kiemelkedő területet valamennyi terület vonatkozásában. A 
tanfelügyeleti kézikönyvek elején, A tanfelügyeleti rendszer szereplői és feladataik, az ellenőrzés folyamata 
fejezetben  az Előkészítés pontban szerepel: "Fontos hangsúlyozni, hogy az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés értékelése minden esetben a tanfelügyeleti kézikönyvben meghatározott valamennyi elvárás alapján, 
egységesen történik..."



Szakértői kérdés 2.

„Intézményi tanfelügyelet Értékelőlapján a 
megállapítások után szükséges-e a 
dokumentum megnevezése mellett 
oldalszámot is jelölni? Ahova nem írunk 
kiegészítő szöveget, mert minden 
elemében elfogadtuk a sablon értékelő 
szövegét, oda is kell igazoló forrást írni?”



Válasz 2.
Igen, nagyon fontosnak tartjuk a tanfelügyeleti
értékelésekkel kapcsolatban, hogy minden esetben 
adatokkal legyenek alátámasztva az értékelések. Az 
adatokkal történő alátámasztáson azt értjük, hogy 
az elvárás értékelése (az, hogy az adott elvárás 
milyen mértékben teljesül) alátámasztható a 
megvizsgált dokumentumokban, vagy az interjúkban 
feltett kérdések válaszaiban megtalálható adattal. 
Ez különösen fontos lehet akkor, ha az adott elvárás 
értékelése alapján megjelenik kiemelkedő, vagy 
fejleszthető területként is. Jogos igénye az 
értékeltnek, hogy megismerje, milyen adatok alapján 
értékelték az adott elvárás teljesülését, kiemelkedő, 
fejleszthető területként történő megjelölését.



Szakértői kérdés 3.

„Lehetne-e a felületen egyértelműen jelölni 
a tanfelügyeletnél, hogy mely 
intézményegységre vagy a teljes 
intézményre vonatkozik az ellenőrzés?”



Válasz 3.
Mint ismeretes, az Oktatási Hivatal a KIR Személyi Nyilvántartás és 
a KIR Intézményi Nyilvántartás adatai alapján tervezi meg a 
tanfelügyeleti ellenőrzéseket. A KIR nem tartalmaz olyan adatot, 
amely közvetlenül megadja a többcélú intézmények 
intézményegységeinek a nevét, feladatellátási helyét, közvetlen 
vezetőjét, stb., valamint ha van(nak) az intézménynek 
tagintézményei, akkor azzal/azokkal kapcsolatban sem 
rendelkezünk ezekkel az adatokkal közvetlenül. A KIR-ben
megtalálható adatokból következtetünk az intézményegységekre, 
azok feladatellátási helyeire, és a közvetlen vezetők személyére. 
Többek között ezért kérdezünk rá a tervbe bekerült intézményeknél 
minden évben (szeptemberben) arra, hogy az általunk megjelölt 
intézményegysége(k), tagintézménye(k) tekintetében pontosan 
határoztuk-e meg az intézményegységet, feladatellátási helyet, a 
közvetlen vezető személyét (és még néhány olyan adatot kérünk be, 
ami szükséges a tanfelügyeleti szervezéshez, de a KIR nem 
tartalmazza). Ekkor az intézményeknek lehetőségük van pontosítani 
az adatokat. Amennyiben az intézmények az online felületen 
elvégzik a pontosítást, úgy rendelkezésre állnak a szervezéshez a 
intézményi adatok. Ha a szakértő az intézménykeresőben 
megkeresi az intézményi adatokat, megtudhatja belőle, hogy az 
ellenőrzés a székhelyre, a tagintézményre, vagy intézményegységre 
vonatkozik.



Minősítés



2018. évi megvalósult és tervezett 
eljárások összesen

(2018. 11. 13-i adatok)

Eljárás Célfokozat/típus Látogatások száma

minősítés

Pedagógus I. 2281

Pedagógus II. 5564

Mesterpedagógus 444

Kutatótanár 14

Minősítés összesen: 8303

tanfelügyelet

Intézményvezetői 2132

Intézményi 2891

Tanfelügyelet összesen: 5023

Látogatások száma összesen: 13.312



Lebonyolított 2018. évi
minősítési eljárások eredménye

(2018. 11. 13-i adatok alapján)

Sikeres Sikertelen Összesen

Országos adat
(fő)

6794 337 7131

% 95,27% 4,73%

Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ (fő)

2 076 106 2 182

% 95,14% 4,86%



Minősítési eljárások eredménye 
2018.

(2018. 11. 13-i adatok)

Sikeres minősítések átlageredménye

Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus

89,19% 95,95% 95,79%



Minősítő bizottságok által beküldött 
Nyilatkozatok száma, eredménye

2018. november 13-i adatok alapján:

Összes beérkezett és elbírált Nyilatkozat: 438

Folytatódó eljárás: 169

Törölt eljárás: 37

Sikertelen eljárás: 100

Visszalépett az eljárástól: 132



Jogszabálymódosítás (2018. VII.11.) 

• 122/2018. Korm. Rend (VII. 10.) az egyes 
köznevelési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról (326/2013. Korm. rend. Mód.)

• Új kompetencia: környezettudatosság

• Hiánypótlás lehetősége



9. kompetencia

• 7. § (2) bekezdés 

• „g) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, 
a fenntarthatóság értékrendjének hiteles 
képviselete és a környezettudatossághoz 
kapcsolódó attitűdök átadásának módja,

• Terv: 10. kompetencia: pedagógusok digitális 
jártasságát mérné.



Hiánypótlás

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2018. VII. 11-étől hatályos
módosítása alapján változtak a portfólió és pályázat
dokumentumaira vonatkozó hiánypótlás szabályai

11/A. § (1b) 

„A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza - a 
9/B. § (1) bekezdés e) pontja kivételével - a 9/B. § (1) 
bekezdése szerinti kötelező elemeket. A pályázatot 
feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza a 9/B. § (4) 
bekezdése szerinti kötelező elemeket. Ha az (1) bekezdés 
alapján sikeresen feltöltött portfólió, pályázat tekintetében 
hiánypótlás szükséges, a minősítő bizottság elnökének 
felszólítására a pedagógus azt legkésőbb a portfólióvédést, 
pályázatvédést megelőző huszadik nap előtt megteheti. 
Ennek hiányában az OH megállapítja a minősítő vizsga, a 
minősítési eljárás sikertelenségét.”



Hiánypótlás

Kiadásra került a „TÁJÉKOZTATÓ szakértők
számára a portfólió és pályázat
dokumentumainak hiánypótlásáról vagy
cseréjéről” szóló eljárásrend, amely a Saját
oldal/Bizottság menüpont alatt elérhető.

A TÁJÉKOZTATÓ kiadásával egyidejűleg
változott a Nyilatkozat formanyomtatvány.



Hiánypótlás szabályai

Hiánypótlás nem kérhető, ha a megfelelő
helyre feltöltött dokumentum tartalmilag nem
kellőképpen kidolgozott.

Hiánypótlás kérhető, ha a dokumentum
helyére tévesen került feltöltésre más
dokumentum:

• duplikált feltöltés;

• a csoportprofil, tematikus terv és óra-
/foglalkozástervek nem képeznek szoros
egységet;

• üres dokumentum van a dokumentum helyén;

• formailag hiányos dokumentum (aláírás, pecsét
hiánya).



Minősítés – 2019. évi eljárásba 
bekerültek (2018. november 13.)

Eljárásba bekerült
(fő)

Pedagógus I. 3 023

Pedagógus II. 11 762

Mesterpedagógus 1 910

Kutatótanár 26

Összes bekerült 16 721



Pedagógusminősítés 2019.

2019. évi eljárás portfólió feltöltés határideje: 

2018. november 25. 23:59! LEZÁRULT!

Emlékeztető levelek küldése két alkalommal a pedagógusnak és 

intézményvezetőjének.

Portfólió feltöltöttség: ELŐZETES ADAT! (november 26-i adat)

Fokozat
Nem 
mentett

Mentett
Feltöltöttnek 
tekinthető

Véglegesíthető
Véglegesítet
t

Összesen

Pedagógus I. 465 81 12 7 2561 3126
Pedagógus II. 1105 338 40 70 10797 12350
Mesterpedag
ógus

359 95 4 6 1709 2173

Kutatótanár 1 1 0 0 25 27
Összesen 1930 515 56 83 15092 17676



2020. évi eljárás

• 2019 márciusában jelentkezések

• A 2016. január 1-jétől mester- vagy 
kutatóprogramot megvalósítók megújítási 
eljárása 2019. márciusi jelentkezések során 
esedékes.



A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb, megvalósult fejlesztései

• A szakértői audit informatikai támogatása (egész
éven át tartó folyamat)

• Szakértői terheléskiegyenlítés optimalizálása

• Összevont látogatások megszüntetése

• Háttérfejlesztések:

• GDPR

• Hibajavítás

• Oktatási azonosító összevonás

• Adatkapcsolatok továbbfejlesztése,
optimalizálása



Pedagógusminősítés – Életpálya 
jelenlegi állása

Forrás: KIR alkalmazotti nyilvántartás, KIR 
minősítési nyilvántartás

Lekérdezések dátuma: 
2018.05.10.

Aktív jogviszonnyal rendelkező, fő munkaviszony keretében, teljes vagy rész munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak (óraadókat és a tartósan távol 
lévőket nem számítjuk)

Jelenlegi létszám
2017-ig minősült

2018-ban minősülnek 2019-ben minősülnek
2022-ig kell 
minősülniük

Pedagógus-
munkakörben

Pedagógus 
szakképzettségű 

nevelő-oktató 
munkát 

közvetlenül 
segítő 

munkakörben

Pedagógus-
munkakörben

Pedagógus 
szakképzettségű 

nevelő-oktató 
munkát 

közvetlenül 
segítő 

munkakörben

Pedagógus-
munkakörben

Pedagógus 
szakképzettségű 

nevelő-oktató 
munkát 

közvetlenül 
segítő 

munkakörben

Pedagógus-
munkakörben

Pedagógus 
szakképzettségű 

nevelő-oktató 
munkát 

közvetlenül 
segítő 

munkakörben

Pedagógus-
munkakörben

Gyakornok 7 643 246

Pedagógus I. 100 314 1 647 5 663 47 2 746 45 3 117 48

Pedagógus II. 47 216 150 46 944 164 5 766 1 12 752 55 828

Mesterpedagóg
us 8 380 2 8 403 4 348 2 291

Kutatótanár 170 170 14 27

Egyéb 2 031 1 218



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

szikora.agnes@oh.gov.hu
marosi.katalin@oh.gov.hu

gerendas.janos@oh.gov.hu
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