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Hátralévő eljárások – 2017 ősz

(2017. 09. 07-i adatok)

Eljárás Célfokozat/típus
Hátralévő 

látogatások száma

minősítés

Pedagógus I. 1000

Pedagógus II. 3194

Mesterpedagógus 475

Kutatótanár 32

Minősítés összesen: 4701

tanfelügyelet

Intézményvezetői 97 (2342-ből)

Intézményi 1753 (1888-ból)

Tanfelügyelet 
összesen:

1850

Hátralévő látogatások száma 
összesen:

6551



Minősítés



326/2013. módosítási tervezet

Pontosító módosítások 1.:

1. Hatályos: 4. § (2): „A sikertelenül zárult minősítési eljárás -
ideértve a sikertelenül zárult megismételt minősítési eljárást is -
esetében a 3. § (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.”

Tervezet: 4. § (2) „A sikertelenül zárult minősítési eljárás
megismétlésére legkorábban a sikertelen minősítési eljárás
befejezésétől számított két év szakmai gyakorlat megszerzésének
évében kerülhet sor.”

2. Hatályos: 10/A. § (2) „A nem kötelező minősítési eljárás
lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét
megelőző év március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél.”

Tervezet: 10/A. § (2) „A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását
a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év
március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél. Ha a
foglalkoztatási jogviszony a határidő lejártakor több mint 30
napja szünetel, a nem kötelező minősítési eljárás nem
kezdeményezhető.”



Pontosító módosítások 2.

3. Hatályos: 10/A. § (2) c) „A nem kötelező minősítési
eljárásban a jelentkezést a pedagógus legalább két
hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére,
vagy az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott hozzátartozója tartós otthoni ápolására
hivatkozással az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával
- amelyhez mellékelni kell az ápolásra szoruló személy
kezelőorvosa által kiadott igazolást - a portfólióvédés,
vagy a pályázat védése időpontjáig vonhatja vissza.

Tervezet: 10/A. § (2) c) „A nem kötelező minősítési
eljárásban a pedagógus a jelentkezését az OH-hoz
intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédés, vagy a
pályázat védését megelőző napig vonhatja vissza.”



Pontosító módosítások 3. 
4. Hatályos: 10/A. § (3) „Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, a

kötelező minősítés esetén a rögzítést

a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy

b) a közalkalmazotti besorolás alól a pedagógus besorolás hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában

is végre kell hajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.

10/A. § (4) Ha

a) a pedagógus minősítésére a 2. § (2) vagy (3) bekezdése szerint kerül sor, vagy kötelező minősítési eljárás rögzítése

szükséges, a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy

b) a már megkezdett minősítő vizsga, minősítési eljárás a foglalkoztatási jogviszony tartós szünetelésére tekintettel oly módon

szakad meg, hogy folytatására csak a minősítés évét követő év eltelte után kerülhet sor, a szünetelés megszűnését követően öt

napon belül

kell a rögzítést elvégezni.

Tervezet: 10/A. § (3): „Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, ha

a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a foglalkoztatási jogviszony létesítése,

b) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés, vagy

c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot adó körülmény megszűnése a minősítés évét megelőző év április 15-ét
követően következik be, a rögzítést ezen időpontban kell végrehajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól
elektronikus úton visszajelzést kap.

10/A. § (4) A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás kezdete

a) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén a rögzítés (3) bekezdés szerinti

b) nem kötelező minősítési eljárás esetén a jelentkezési lap intézményvezető részére történő kézbesítésének időpontja.”



Pontosító módosítások 4. 

5. Hatályos: 10/B. § (1) „Az OH az intézményvezető által az informatikai
rendszerben rögzített adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a
minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek.”

Tervezet: 10/B. § (1) „Az OH a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy
a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása
feltételeinek, és a pedagógust az informatikai rendszer útján június 30-ig értesíti arról,
ha a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt
meg.”

Tervezet: ÚJ 10/B. (1a) (1b)

•„(1a) Az (1) bekezdésben szereplő tájékoztatásnak tartalmaznia kell az OH által
megállapított tényállást és annak bizonyítékait, az alapul szolgáló jogszabályhelyeket,
a jogorvoslat (1b) bekezdésben foglalt lehetőségét, benyújtásának helyét és
határidejét.

•(1b) A pedagógus az (1) bekezdésben szereplő értesítésben foglaltak
megváltoztatását annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az oktatásért
felelős minisztertől kérheti. A miniszter a kérelmet a KIR rendszer adatai, valamint a
pedagógus által a kérelméhez csatolt bizonyítékok alapján 30 napon belül bírálja el. A
miniszter döntésének tartalmára az (1a) bekezdést kell megfelelően alkalmazni. A
miniszter döntése ellen nincs helye további jogorvoslatnak.”



Pontosító módosítások 5.

6. Tervezet: ÚJ 11/B. § (1a) „Ha a minősítő vizsga vagy a kötelező
minősítési eljárás rögzítésének a minősítés évét megelőző év április
15-étől eltérő időpontja miatt a pedagógus nem került be az éves
minősítési tervbe, vagy az eljárás felfüggesztésére okot adó
körülmény megszűnt, a rögzítés időpontjától, vagy az eljárás
felfüggesztésére alapot adó körülmény megszűnésétől számított
három hónapon belül – ha még a portfólió feltöltésére sem került
sor, öt hónapon belül – le kell folytatni az eljárást.”

7. Tervezet: ÚJ 14/A. § (1) h) (A Mesterpedagógus vagy a
Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust az e fokozatba való
besorolását megelőzően rá irányadó, de legalább Pedagógus II.
fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe
vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha)

„h) Mester- vagy Kutatóprogramja módosításának eljárási díját
határidőre nem fizette be.”



Pontosító módosítások 6.
8. Hatályos: 2. § (2) „A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony
létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy
gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell - a (3) bekezdésben foglaltakra is
figyelemmel - a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha az ilyen módon
számított gyakornoki idő lejárta és a minősítő vizsga között kevesebb, mint egy
hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésére
legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.”

Tervezet: „kérése” helyett „kérésének megfelelő mértékben”

9. Tervezet: A szakmai gyakorlatra vonatkozóan a 6. § (1) - (2) bekezdésben a
munkakörben „eltöltött időt” szövegrész helyett „eltöltött jogszerű foglalkoztatás
idejét”.

10. Hatályos: 10/A. § (2a): A Ha a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a
minősítési eljárás befejezését megelőzően – az áthelyezéssel történő megszűnés
esetét kivéve – megszűnik és ezt követően új pedagógus-munkakörre szóló
foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a nem kötelező minősítési eljárásban való
részvételét a várakozási idő leteltét követően kezdeményezheti.

Tervezet: 10/A. § (2a): A Ha a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítési
eljárás befejezését megelőzően – az áthelyezéssel történő megszűnés esetét kivéve
– megszűnik és ezt követően az ezt követő hat hónap eltelte után új pedagógus-
munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a nem kötelező minősítési
eljárásban való részvételét a várakozási idő leteltét követően kezdeményezheti.



Pontosító módosítások 7. 

11. Tervezet: 11/A. § (5): Az őszi időszakban minősülők
eddig aug. 15-ig módosíthatták portfóliójukat, a tervezet
szerint ez a dátum július 31. lesz.

12. Hatályos: 12/C. § (1): A minősítő vizsgát, a
minősítési eljárást, valamint a bírálati eljárást meg kell
szüntetni, ha (a)-d) esetek pl. utóbb kiderült, hogy a
feltételeknek nem felelt meg, stb.)

Tervezet: „tanúsítvány kiadása nélkül meg kell
szüntetni”



Életpálya (besorolási adat) – Budapesti 
POK illetékességi területén

POK illetékesség Besorolás
Létszám 

(fő)

Budapesti 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ

Gyakornok 2780

Pedagógus I. 31836

Pedagógus II. 10713

Mesterpedagógus 1929

Kutatótanár 74

Egyéb 602



Minősítés – 2018.

Portfólió zárás 2017. november 25. 23:59!

Eljárásba 
bekerült

Eljárásba nem 
került be

Összes 
jelentkező

Pedagógus I. 2922 278 3200

Pedagógus II. 6126 467 6593

Mesterpedagógus 386 302 688

Kutatótanár 14 7 21

Összes jelentkező 9448 1054 10502



Portfólió töltés segítése

• POK-ok közreműködésével egynapos
képzések, igény szerinti mennyiségben,
elsősorban az éppen portfóliót feltöltő
pedagógusok számára.



AMI útmutató

• Elkészült, a közeljövőben felkerül a honlapra.

• Közös útmutató valamennyi művészeti ágra
vonatkozóan. Ez csak formai, technikai
összevonást jelent, mindegyik művészeti ág jól
elkülöníthető, és egyedi indikátorrendszerrel
bír.



Mesterprogram módosítás

• Sok módosítási kérelem

• A módosítás menetéről eljárásrend 
készült, melyet a saját oldalon látnak a 
szakértők.

• Az eljárásrend főbb lépéseit mindenki 
megtekintheti az alábbi helyen: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedag
ogusminosites/tajekoztatok/mesterprogra
m_kut_mod



Mesterprogram/Kutatóprogram 
ellenőrzése

• 326/2013. Korm. Rend. 14/A. § (2): mester-,
kutatóprogram ellenőrzése minden év 09.01. és 10. 31.
között.

• 2017. 09. 05-én az OH tájékoztatást küldött az érintett
intézmény vezetőjének, fenntartónak.

• OH felé csak akkor kell jelezni, ha az intézményvezető,
fenntartó az ellenőrzés során megállapítja, hogy a
programot NEM valósítja meg a
Mesterpedagógus/Kutatótanár.

• A szakértő Mesterpedagógusokra NEM vonatkozik,
hiszen ők nem valósítanak meg programot!



Auditálás

• Szakértői munka ellenőrzése – eljárásrend, szakértői 
kompetenciák

• Ellenőrzési szempontrendszer és módszertan 
nyilvánossá tétele – több lépésben (2017. 
szeptembertől)

• Helyszíni ellenőrzés

• Teljes körű utólagos ellenőrzés

• Panaszeljáráshoz kapcsolódó szakértői 
feladatok

• Auditor szakértők frissítő felkészítése október

• Informatikai támogató felület „felélesztése”

• Ellenőrzések: 2017. novemberétől



Új szakértők képzése 2017.

• Kb. 110 új szakértő, hiányterületeken

• Szakértői vizsgák szeptember hónapban

• Mesterminősítésük november-december



A Szervező és Összerendelő modul 
legfontosabb fejlesztései 2017-ben

2017-ben már megvalósult fejlesztések

• A szakértői, pedagógus és intézményi adatok tárolása
és adminisztrációja már adatbázisban történik, a
szervezés során az Összerendelő ebből olvassa ->
megszűnt az excel alapú adatfeldolgozás és
adattovábbítás.

• A szakértők kiindulási települése és a látogatásuk
helyszíne közötti közúti távolságok számítása
pontosabb lett -> a számítás egy globális
térképszolgáltató útvonalaira épül.



A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb fejlesztései 2017-ben

2017-ben már megvalósult fejlesztések

• A szakértői és intézményi kérelmek egységesítése

megtörtént, bevezetésre került a személyi

összeférhetetlenségek kezelése.

• Bevezettük a „Kérelem visszavonása” funkciót. Az Oktatási

Hivatal által biztosított időszakban a szakértők és

intézmények visszavonhatják az illetékes POK által

elfogadott kérelmeiket, ha a kérelmet kiváltó ok megszűnt.

• A Szervező felületen maximum kettő alkalomra korlátoztuk

az önhibából történő visszamondás lehetőségét.



A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb fejlesztései 2017-ben

Még 2017-ben várható fejlesztések

• A vezetői és intézményi tanfelügyelet viszonyának

kezelése (a vezetői tanfelügyelet előzze meg az

intézményi tanfelügyeletet)

• Manuális (félautomata) beosztás biztosítása a POK-ok

számára a speciális igényű látogatások

megszervezéséhez (a látogatások éves szintű

számának kevesebb, mint kb. 5 %-a)



A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb fejlesztései 2017-ben

Még 2017-ben várható fejlesztések

• A szakértői és folyamat auditok szervezésének
kezelése.

• A folyamatos fejlesztések lehetővé teszik, hogy a
Szervezőben publikált látogatási időpontok és
szakértői elfogadása funkció megszűnjön. A
Szervezőben megjelenő látogatások tehát eleve
„elfogadottak” lesznek, azok elfogadására az Oktatási
Hivatal nem vár visszajelzést, így megszűnik a
látogatások előtti automatikus törlés és újraszervezés
(minősítés esetén 30 nap, tanfelügyelet esetén 15
nap).



• Kérelem feladásakor: önmérséklet!

• Rossz példa: szeptember 1. hetében 16 
kérelmet adott fel egy intézmény, szakértőként 
8 kérelmet adott fel az intézményvezető-
helyettes (kizárt időszakot jelölt meg)!  

• POK-ok bírálják el, szigorúan.



Költségtérítés

2017. október 1-jétől változik a költségtérítés elszámolásának informatikai
felülete.

2017.09.04-én a dari felület lezárt.

Az átállás időszakában nincs lehetőség a nyomtatvány kitöltésére.

Terveink szerint az új felület alkalmas lesz:

• felhasználói igények széles körű biztosítására,

• a gyorsabb ügyintézés elősegítésére,

• a hibás elszámolások kiszűrésére, postára adást megelőzően.

Külön e-mailben tájékoztatást küldünk

• elszámolás folyamat változásáról,

• az új informatikai felület használatáról.

A zökkenőmentes átállás érdekében készül:

• felhasználói kézikönyv

• tájékoztató útmutató

326-os tervezett módosítása: 10 000 Ft-os határ eltörlése > indokolt, jogos
költség elszámolása.



Kérdések – válaszok



Mesterpedagógusokat minősítő szakértők képzése

- mikortól várható kirendelés?

A kirendelések folyamatosan zajlanak, a 
minősítendők számának, a lemondások 
számának függvényében történik a megbízás az 
őszi időszakban
- a képzés elvégzéséről szóló igazolás mikor 
kerül kiállításra?

Az igazolások kiállítása október elején történik 
meg. 



Mesterpedagógus minősítés

- A mesterprogram megvalósításának kezdő 
dátuma mi lehet?

Javaslatunk alapján a Mesterpedagógus 
fokozatba történő besorolás dátuma (2017. évi 
minősítés esetén 2018. január 1.), de a tervezett 
feladattól függően korábban is megkezdhető a 
pedagógus tervezése alapján.



Útmutatók módosítására vonatkozó kérdések, 
javaslatok

- Szakszolgálati útmutató – reflektív interjú: 
miért nem jelezzük a kollégáknak, hogy az 
interjúhoz két plusz dokumentum feltöltése 
szükséges?

A szakszolgálati tevékenységre vonatkozó 
Kiegészítő útmutató korrigálása megtörtént, 
melyet a napokban teszünk ki a honlapra. Ezzel 
párhuzamosan a 2018. évi eljárásban portfóliót 
töltő érintett pedagógusokat levélben értesítjük. 
A 2017. évben jelzett problémákat egyedileg 
kezeljük.



Útmutatók módosítására vonatkozó kérdések, 
javaslatok

- Van-e lehetőség az értékelés 
dokumentumainak beemelésére a portfólió 
kötelező dokumentumai közé?

Mind az Útmutatóban, mind a pedagógusok 
számára tartott képzéseken kiemeljük annak 
fontosságát, hogy a feltöltött dokumentumoknak 
le kell fedni a pedagóguskompetenciákat. Ennek 
fontos eleme az értékelési módszertan 
bemutatása is. Az Útmutató felülvizsgálata 
minden év április végéig történhet meg –
mérlegeljük a többi javaslattal együtt.



Minősítéssel kapcsolatos általános kérdés

- Ha a kollégáim nem szeretnének minősülni, 
mi a teendőm? Maradhatnak-e Ped I-ben?

A Pedagógus I. fokozat megszerzését követő 9 
év szakmai gyakorlat megszerzésének évében a 
Pedagógus II. fokozatra történő minősítés 
kötelező.

2013-ban Pedagógus I. fokozatba került kolléga 
esetében ez a 2022. évben válik esedékessé.



Szervezéssel kapcsolatos kérdések

- Miért köteleznek nyelvszakos kolléga 
minősítése esetén elnök szerepre, ha nem 
tudom az adott nyelvet?

A nyelvszakos kollégák a legtöbb esetben a 
portfólió dokumentumait magyar nyelven készíti 
el, illetve a védés nyelve is magyar. Abban az 
esetben, ha a dokumentumok angol nyelven 
készülnek, akkor az érintett szakértő Kérelmet 
adhat fel a feladat visszautasítására 
vonatkozóan.



Szervezéssel kapcsolatos kérdések

- Nyugdíjba vonuló szakértő miért nem 
végezhet szakértői tevékenységet?

A jogszabályi feltételek nem teszik lehetővé: a 
pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 
pedagógusminősítési szakértői tevékenység 
végzése aktív pedagógus jogviszonyhoz kötött a 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben 
meghatározott feltételekkel.



Szervezéssel kapcsolatos kérdések

- Felmentési idő alatt

1. Ha van még munkavégzés: szakértői munka 
végzése is kötelező

2. Ha a pedagógus a munkavégzés alóli 
felmentési idejét tölti: ő dönt a szakértői 
munka végzéséről – kérelem alapján 
folytathatja vagy kérheti a feladatvégzés alóli 
felmentését.



Tanfelügyelet



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet) számokban 2018.

• Pedagógus: nincs (a minősítő vizsgán, eljáráson részt
vett pedagógus a minősítés évében és a rákövetkező
három évben mentesül a tanfelügyeleti látogatás alól)

• Intézményvezetői: 2 847 fő (2018-ban harmadik és
negyedik vezetői évüket teljesítő vezetők)

• Intézményi: 3 912 intézmény (tagintézmény,
intézményegység)



Ami már ismerős - Vezetőellenőrzés

Módszerei:

• Dokumentumelemzés 
- előző eljárások fejlesztési tervei, önfejlesztési 

tervei;
- kérdőíves felmérés eredményei; 
- vezetői pályázat/program; 
- pedagógiai program; 
- SzMSz;
- éves munkatervek és beszámolók

• Interjúk 
• Ellenőrzött vezetővel, 
• munkáltatóval, 
• vezetőtársakkal



Intézményellenőrzés

• Intézményellenőrzés feladatellátási hely 
szintjén valósul meg - székhely, 
tagintézmény, intézményegység 
ellenőrzése – a hozzá tartozó vezetővel

• Intézményi tanfelügyelet módszerei:

• Dokumentumelemzés

• Interjúk

• Bejárás (pedagógiai munka 
infrastruktúrájának megismerése 
folyamatos megfigyeléssel)



Intézményellenőrzés módszerei-
Dokumentumelemzés
• Az előző intézményellenőrzés(ek) és az intézményi

önértékelés(ek) adott intézményre vonatkozó intézkedési
terve(i)

• Az előző intézményi önértékelés intézményre vonatkozó
kérdőíves felmérésének eredménye

• Pedagógiai program

• SzMSz

• Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves
beszámolók

• Továbbképzési program – beiskolázási terv

• Mérési eredmények adatai, elemzése öt tanévre
visszamenőleg

• A pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése



Továbbképzési program – beiskolázási terv

• Hogyan jelennek meg a pedagógiai
programban meghatározott elvek, célok,
az intézmény fejlesztési céljai a
továbbképzési programban, beiskolázási
tervben?

• A pedagógusok szakmai megújító
képzéseken való részvételét az
intézményi célok és szükségletek, az
egyéni életpálya figyelembe vételének
megfelelően biztosítja-e a
továbbképzések tervezése?



Mérési eredmények adatai, elemzése öt 
tanévre visszamenőleg

Probléma lehet, hogy hiányoznak az intézményi eredmények
vagy azok elemzése

 Ha az intézmény nem érintett az országos
kompetenciamérésben, sem más központi mérésben,
akkor a saját, belső méréseik eredményét és azok
elemzését kell feltölteni a felületre (pl. óvodák,
gyógypedagógiai intézmények, pedagógiai
szakszolgálatok).

 Ha semmilyen belső méréssel nem rendelkezik az
intézmény, akkor ezt a feltöltendő dokumentumban jelzik.

 Rendelkezik mérési eredménnyel, de azok elemzése
hiányzik  Segédanyag az országos mérések
eredményeinek elemzéséhez



A pedagógusellenőrzés eredményeinek 
összegzése

• Az intézményben már tanfelügyeleti
ellenőrzésen részt vett pedagógusok,
intézményvezető fejlesztési tervének
áttekintése

• A helyszínen a szakértő kérésére az
önértékelési dokumentumok áttekintése



Intézményellenőrzés módszerei -
Interjúk

• Az ellenőrzött intézmény (intézményegység,
tagintézmény) vezetőjével

• A pedagógusok képviselőivel – Csoportos
interjú, különböző évfolyamokon tanító, nem
azonos munkaközösségbe tartozó
pedagógusokkal, reprezentativitás biztosítása

• Szülők képviselőivel – Csoportos interjú,
osztályonként minimum két szülővel,
reprezentativitás biztosítása



Intézményellenőrzés módszerei -
Bejárás

• A pedagógiai munka infrastruktúrájának
megismerése folyamatos megfigyeléssel

• Szakértő vizsgálja, hogy az intézmény
rendszeresen felméri-e a jogszabályban
meghatározott szükséges eszköz- és
felszerelések, épületi előírások rendelkezésre
állását és az esetleges hiányt jelzi-e a
fenntartó felé?



Intézményellenőrzés – Bejárás

• Intézményi dokumentumokból kiderül,
intézményvezetővel is egyeztetni kell róla, hogy
van-e olyan feladatellátási hely, amely az
ellenőrzött intézményhez tartozik (ellátja annak
ügyvitelét), akkor azt is ellenőrizni kell (bejárás)

• Ha a feladatellátási hely köznevelési feladatot lát
el (pl. tornaterem, tanműhely), a bejárás nem
hagyható el, a szakértők előzetesen
megegyeznek, hogy hányan végzik a bejárást

• Ha a feladatellátási hely nem lát el köznevelési
feladatot (pl. konyha, kazánház), a bejárás
elhagyható



Intézményellenőrzés – szakértői 
feladatok megosztása

• Az intézményi ellenőrzést három szakértő végzi

• Az ellenőrzést megelőző dokumentumelemzést
mindegyik szakértő elvégzi, a további, helyszínen
elvégzett feladatok (interjúkészítés, helyszíni
dokumentumelemzés, bejárás) az előzetes
egyeztetés szerint megoszthatók (de ha
megoldható, akkor javasolt valamennyi szakértő
részvétele). Ha megosztották a szakértők a
feladatokat, akkor az adatokat is meg kell a többi
szakértővel osztani.



Intézményellenőrzés szakaszai I. –
Előzetes felkészülés

• Az ellenőrzés időpontja előtt 15 nappal
az ellenőrzést vezető szakértő felveszi a
kapcsolatot az intézmény vezetőjével és
egyeztetnek a helyszíni ellenőrzés
lebonyolításának menetéről.

• Az intézmény által feltöltött
dokumentumok megismerése, a
Kézikönyvben megadott szempontok
szerinti vizsgálata



Intézményellenőrzés szakaszai II. –
Helyszíni ellenőrzés

Célja: a dokumentumelemzés során
gyűjtött információk kiegészítése,
pontosítása

1. Rövid találkozás a nevelőtestülettel
(bemutatkozás, az ellenőrzés céljának,
menetének ismertetése)

2. Interjúk készítése

3. Intézmény bejárása



Intézményellenőrzés szakaszai III. –
Ellenőrzés lezárása

• Látogatási nap végén az eljárás
részleteinek, esetleges rendkívüli
események jegyzőkönyvben rögzítése,
jegyzőkönyv aláírása.

• A látogatási jegyzőkönyv informatikai
felületre való feltöltése (látogatást követő
15 napon belül, vezető szakértő
feladata).



Intézményellenőrzés szakaszai III. –
Ellenőrzés lezárása

• Összegző értékelés kötelező eleme a kiemelkedő
és fejleszthető területek meghatározása
(mindegyik értékelési területnél!).

• Szöveges értékelés, nincs pontozás.

• A megállapítások adatokkal, tényekkel igazoltak.

• Vezető szakértő a szakértőtársakkal egyeztetve
készíti el az értékelést az informatikai felületen. Az
értékelést a szakértőtársak jóváhagyják a
látogatást követő 15 napon belül.



Intézményellenőrzés és értékelés

Folyamat Vezető 

tanfelügyelő

Tanfelügyelők

Előzetes felkészülés  -

dokumentumelemzés, megadott 

elemzési szempontok (önértékelés, 

PP, SzMSz, egymást követő 2 

tanév munkaterve és az éves 

beszámolók, továbbképzési 

program – beiskolázási terv, Mérési 

eredmények adatai, elemzése, 

pedagógusellenőrzés eredményei) 

Adatgyűjtő lap Adatgyűjtő lap

Interjúk

- vezető,

- pedagógusok képviselői

- szülők képviselői

Adatgyűjtő lap,

Interjú kérdések

Adatgyűjtő lap,

Interjú kérdések

A pedagógiai munka 

infrastruktúrájának megismerése, 

bejárás

Adatgyűjtő lap,

Folyamatos 

megfigyelés

Adatgyűjtő lap,

Folyamatos 

megfigyelés



Intézményellenőrzés és értékelés

Folyamat Vezető 

tanfelügyelő

Tanfelügyelők

Jegyzőkönyvek véglegesítése, 

aláírása, feltöltése

Jegyzőkönyv 

feltöltése

Tapasztalatok összegzése, 

értékelés

egyeztetés egyeztetés

Összegző jelentés elkészítése az 

informatikai felületen (15 napon 

belül)

Jelentés elkészítése 

a felületen

Jóváhagyás

Az értékelés során minden esetben adatokkal, tényekkel alátámasztott megállapítások kerülnek 
a jelentésbe, vagyis az értékelésben hivatkozni kell az adatgyűjtő lapon, a jegyzőkönyvben, vagy 
a kérdőíves felmérés eredményében rögzített, az értékelést alátámasztó adatokra, 
tapasztalatokra. 



1. Pedagógiai folyamatok (1)

Megvalósítás 

Szempontok Elvárások Módszer, dokumentum, eszköz

Hogyan 

történik a 

tervek 

megvalósítá

sa?

 A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre 

bontott, amelyben megjelennek a stratégiai 

célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a 

vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az 

ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, 

feladatai.)

 Az intézmény éves terveinek (éves 

munkaterv, éves intézkedési tervek, 

munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, 

tervezési dokumentumai stb.) gyakorlati 

megvalósítása a pedagógusok, a 

munkaközösségek és a diákönkormányzat 

bevonásával történik.

 Az intézmény nevelési-oktatási céljai 

határozzák meg a módszerek, eljárások 

kiválasztását, alkalmazását.

 Az intézményi pedagógiai folyamatok (például 

tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra 

épülő tevékenységek) a személyiség- és 

közösségfejlesztést, az elvárt tanulási 

eredmények elérését, a szülők, tanulók és 

munkatársak elégedettségét és a fenntartói 

elvárások teljesülését szolgálják.

A zárójelben felsorolt 

dokumentumok

(Vezetői pályázat –

helyszínen kérhető)

SZMSZ

A zárójelben felsorolt 

dokumentumok, 

jegyzőkönyveik,

Interjú (V,P,SZ)

PP, Interjú (V, P), 

Pedagógus tervezési 

dokumentumok – helyszínen 

kérhető 

PP

Interjú (P, SZ - szülők, 

tanulók elégedettsége) 

Mérési és egyéb 

eredmények

A vezetői önértékelés 

jegyzőkönyve: fenntartói 

interjú (fenntartói elvárások 

teljesülése) – helyszínen 

a dokumentumok 

vizsgálata

SZMSZ: 

vonatkozó fejezet

V: 3. 7. kérdés

P: 19. kérdés

SZ: 8. kérdés

a dokumentum 

vizsgálata

V: 5.,14.,15. 

kérdés

P: 2-5., 9-10.,14-

18. kérdés

a helyszínen 

elkért   

dokumentumok 

áttekintése



1. Pedagógiai folyamatok (2)

Ellenőrzés

Szempontok Elvárások Módszer, dokumentum, eszköz

Hogyan 

működik az 

ellenőrzés az 

intézménybe

n?

 Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést 

végeznek.

 Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, 

mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, 

milyen eszközökkel ellenőriz.

 Az intézmény azonosítja az egyes 

feladatok eredményességének és 

hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat.

 A tanulási eredményeket az intézmény 

folyamatosan követi, elemzi, szükség 

esetén korrekciót hajt végre.

 Az ellenőrzések eredményeit 

felhasználják az intézményi 

önértékelésben és a pedagógusok 

önértékelése során is.

SZMSZ, Munkatervek 

(tartalmazniuk kell az éves 

belső ellenőrzési tervet), 

Ellenőrzési dokumentumok 

– a helyszínen kérhető, 

Interjú (V,P)

Belső ellenőrzési terv, 

Interjú (V, P)

Munkatervek, beszámolók, 

Belső ellenőrzési terv, 

Intézményi elvárásrendszer, 

Mérési és egyéb 

eredmények elemzése, 

intézkedési tervek

Mérési és egyéb 

eredmények elemzése, 

intézkedési tervek, 

Munkatervek, beszámolók, 

Interjú (V, P)

Interjú (V,P) 

Előző tanfelügyelet, 

önértékelés (ön)fejlesztési 

tervei, Továbbképzési 

SZMSZ: vonatkozó 

fejezet

a dokumentumok 

vizsgálata

V: 8-10. kérdés

P: 21. kérdés

a dokumentumok 

vizsgálata

V: 8-10. kérdés

P: 21. kérdés

a dokumentumok 

vizsgálata

a dokumentumok 

vizsgálata

V: 10-11. kérdés

P: 9-10. kérdés

Tk program: 2. kérdés

V: 9-10. 17. kérdés

P: 18.kérdés



Intézményellenőrzés és értékelés

Az értékelési elvárások között van olyan,
amelynek értékeléséhez nem kötődik az
eszközrendszerben beazonosítható kérdés.

Ezeket a szakértőnek az előzetes elemzés, a
felkészülés során be kell azonosítania, és – akár
előre is jelezve a vezetőnek – a látogatási napon
a megfelelő dokumentum, módszer
megválasztásával kell információt gyűjtenie (pl.
interjú kérdések kiegészítése, önértékelési
program, önértékelési terv megtekintése, stb.)



„Csúcsvezetők” vezetői ellenőrzésének 
sajátosságai

• Olyan „csúcsvezető”, aki az intézményt vezeti, egy
tagintézményt sem vezet

• Pl. Szakképzési centrumok, megyei pedagógiai szakszolgálatok
főigazgatói

• Dokumentumelemzés
• Pedagógiai program – a teljes intézményre vonatkozik
• Munkatervek, beszámolók – a teljes intézményre

vonatkoznak
• Önértékelés során készült nevelőtestületi kérdőívet a

tagintézményvezetők töltik ki
• Önértékelés során készült szülői kérdőívet a tagintézmények

szülői munkaközösségének vezetői töltik ki (pl. Sz.C.)
• Az intézmény saját szabályrendszert alkothat a kérdőívezés

lebonyolításával kapcsolatban (pl. pedagógiai szakszolgálat)

• Vezetőtársakkal készült interjú – főigazgató-helyettesekkel
történik (Sz.C., megyei szakszolgálat esetében).



Szakképző intézmények 2018. évi ellenőrzése I.

Várható módosítás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben:
152. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt

kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok,

feldolgozási segédletek és szempontsorok (a továbbiakban együtt:

ellenőrzési eszközök) egységesek és nyilvánosak.

(2) Az ellenőrzési eszközöket - szakképző iskolában folytatott pedagógiai

szakmai ellenőrzés során a szakképzés európai minőségbiztosítási

referenciakerete ajánlása (EQAVET) alapján elkészült ellenőrzési

eszközöket is figyelembe véve - a hivatal dolgozza ki, és az oktatásért

felelős miniszter hagyja jóvá.

Átmeneti rendelkezések:

A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete
ajánlása (EQAVET) alapján a hivatal által átdolgozott ellenőrzési
eszközöket a szakképző iskolában az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés során a 2018/2019-es tanévtől kezdődően kell alkalmazni.



Szakképző intézmények 2018. évi ellenőrzése 
II.

• A szakképzés európai minőségbiztosítási
referenciakerete ajánlása (EQAVET) alapján elkészült
ellenőrzési eszközöket figyelembe véve, átírásra kerül
a tanfelügyeleti és önértékelési KÉZIKÖNYV
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK SZÁMÁRA

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

• A szakképző intézmények dokumentumainak a
feltöltésére a dokumentumfeltöltő felületen csak akkor
kerül sor, ha a kézikönyv átvezetése, jóváhagyása, az
informatikai felület átalakítása megtörtént – erről a
szakképző intézményeket tájékoztatjuk



Országos nemzetiségi önkormányzat delegáltjának 
részvétele I.

• Ha a tanfelügyeleti ellenőrzés nemzetiségi feladatot
ellátó intézményben történik (20/2012 (VIII.31.) EMMI
Rendelet 155. § (5) bekezdés b) pont)

• Feladata: annak megfigyelése, hogy az ellenőrzés a
nemzetiségi törvényben foglaltak betartásával, a
köznevelési intézmény nemzetiségi alapfeladatát
érintően megfelelő módon történik-e.

• Nem értékelhet;

• Ellenőrzési feladattal nem rendelkező résztvevő;

• Az ellenőrzés cselekményeiben részt vehet;

• A nem nyilvános dokumentumokba is betekinthet;



Országos nemzetiségi önkormányzat 
delegáltjának részvétele II.

• Az előzetes dokumentumelemzésben nem kap 
feladatot;

• Megfigyelő szerep;

• Az adott nemzetiségi nevelés-oktatással 
kapcsolatosan a szakértők kérdéseket tehetnek fel 
neki; 

• A nemzetiségi oktatást általában érintő véleménye, 
észrevétele lehet, amelyet kérhet, hogy kerüljön be a 
jegyzőkönyvbe; 

• Meghatalmazó levéllel (megbízó levéllel) igazolja 
magát, amelyet a delegáló szervezet állít ki.



Nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus 
bevonása I.

• Ha a tanfelügyeleti ellenőrzés nemzetiségi feladatot
ellátó intézményben történik és nincs megfelelő, a
nemzetiség nyelvét beszélő szakértő (20/2012
(VIII.31.) EMMI Rendelet 155. § (5) bekezdés a)
pont)

• Az idegen nyelvi nehézségeket okozó szakértői
feladatokban segíti az ellenőrzésben résztvevő
szakértőket (különösen tolmácsolás, az idegen
nyelvű feltöltött és vizsgálandó dokumentumok
magyarra fordítása, magyar nyelvű összefoglaló
készítése a nagyobb terjedelmű idegen nyelvű
dokumentumokról)



Nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus 
bevonása II.

• Nem értékel;

• A szakértők a látogatást megelőzően tisztázó

kérdéseket tehetnek fel neki az idegen nyelvi

nehézségek miatt jelentkező témákban, konzultációt

kérhetnek ezekkel kapcsolatban;

• A látogatáson személyes részvétellel biztosítják, hogy

ne merülhessenek fel nyelvi nehézségek

• Meghatalmazó levéllel (megbízó levéllel) igazolja

magát, amelyet a delegáló szervezet (OH) állít ki.



Kérdések – válaszok



Kérdés: Az intézményi tanfelügyelethez a felület 
nem nyílhatna meg 30 nappal előtte? 

Válasz: Az intézmény nyilvános dokumentumai 
megtalálhatók az intézmény honlapján, illetve 
hozzáférhetőek a KIR-ben is, tehát a szakértők előzetesen 
tudnak tájékozódni, információkat szerezni az intézményre 
vonatkozóan.  Az előzetes dokumentumelemzés során a 
pedagógiai programnak és a szervezeti működési 
szabályzatnak az ellenőrzés szempontjából releváns részeit 
indokolt a szakértőknek megismerniük. 

Az ilyen típusú (határidőt érintő) változtatások év közben 
informatikai okok miatt nem támogatottak. Megvizsgáltuk 
ennek lehetőségét a 2017-es évben, várhatóan 2018-tól 
lesz lehetséges az ez irányú módosítás.



Kérdés: Számíthat-e duplának az 
intézményi tanfelügyelet? 

A vezetőellenőrzéshez viszonyítva csak két további 
dokumentumcsoport vizsgálata történik meg 
előzetesen. A helyszínen az intézménybejárás jelenik 
meg "plusz" módszerként. Összességében ez nem 
indokolja – a vezetői ellenőrzéshez képest a két 
látogatási napot. Illetve az intézményi ellenőrzést 
három szakértő végzi. Amíg az éves, átlagos 
szakértői kirendelések száma 7, addig nem látjuk a 
kérdést égetőnek, de meg fogjuk vizsgálni a 
felvetést.



Kérdés: Az intézményi tanfelügyelet keretében az 
eljárásrend szerint interjú készül a vezetővel, a 
pedagógusok és a szülők képviselőivel. Az 
intézményvezető által felkért pedagógusok illetve 
szülők a bizottság által már korábban megadott 
interjúkérdésekre írásban is válaszolhatnak? Mi 
történik, ha  nem jelenik meg a csoportos interjúkon 
osztályonként 2 fő szülő?

Válasz: A nevelőtestületi és szülői interjúk csoportos 
interjúk, azokat személyesen kell a szakértőknek 
megtartani. Ha nem a leírás szerinti a szülői, vagy a 
nevelőtestületi összetétel, akkor a szakértők döntik el, 
hogy a reprezentativitás biztosított-e, illetve mennyire 
befolyásolja ez a tény a megfelelő adatfelvételt (ha 
szükséges, a jegyzőkönyvben rögzíthetik a részvételi 
arányt). 



Kérdés: Lehet-e elnök olyan pedagógus, aki soha nem 
volt vezető beosztású? 

Válasz a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján:

Intézményvezető tanfelügyelete esetén az érintett 
intézményvezetővel azonos intézménytípusban 
szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakértők, és a szakértők közül legalább az 
egyiknek szintén intézményvezetőnek vagy korábban 
intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell 
lennie.

Intézményellenőrzést az adott intézménytípusban 
szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakértők végzik (vezetői gyakorlat nem 
feltétel). 



Kérdés: A vezetői és az intézményi tanfelügyelet 
sorrendje érdekelne, mint szakértő miben más, ha 
hozzám jönnek és még nem sikerült  feltölteni a doksikat?

Válasz a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján:

Intézményellenőrzésre abban az esetben kerülhet sor, ha 
az intézmény vezetőjét értékelték az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés keretében vagy az 
intézményellenőrzés során kerül sor az intézményvezető 
ellenőrzésére is.

Ha a dokumentumok nem, vagy nem teljes körűen 
kerülnek feltöltésre, akkor a szakértők az intézmény 
honlapján és a KIR-ben megtalálható nyilvános 
dokumentumok alapján végzik a dokumentumelemzést, 
vagy közvetlenül kérik megküldésüket az intézmény 
vezetőjétől. Ha így is marad olyan feltöltendő dokumentum, 
amelyhez előzetesen nem fértek hozzá, akkor a látogatás 
napján az intézményvezető átadja a szakértőknek, akik a 
helyszínen végzik el azok vizsgálatát.



Kérdés: Láthatnánk-e azt az értékelési 
felületet az előadás során, amit az 
intézményellenőrzés során az 
intézményellenőrzési jegyzőkönyv feltöltése 
után láthatnak majd a szakértők az OH-
felületen?

Válasz: Az értékelő felület azonos a pedagógus 
és a vezető ellenőrzésekor használttal, csak az 
értékelési szempontok és elvárások mások, az 
intézményellenőrzés során vizsgált elvárásokat 
tölti be a rendszer.



Kérdés: Tanfelügyeleti jegyzőkönyvet 
kell-e az intézményvezetőnek pecséttel 
ellátnia?

Válasz: A tanfelügyeleti látogatás eseményeit 
rögzítő jegyzőkönyvet a szakértők, az 
intézményvezető, pedagógus ellenőrzése 
esetén az érintett pedagógus is aláírja, az 
intézmény pecsétjével hitelesítik. Az aláírt 
jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény 
iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. A 
vezető szakértő feltölti az informatikai 
támogató felületre.



Kérdés: A tanfelügyeleti ellenőrzések során készített 
jegyzőkönyvek mit tartalmazzanak pontosan?
Rögzítsük az események forgatókönyvét, a vizsgálatra 
vonatkozó megállapításokat, vagy csak azokat a 
tényeket, amelyek az eljárás menetétől eltértek, vagy az 
esetleges szabálytalanságokat?
Ebben szeretnék kérni egy állásfoglalást, vagy minta 
jegyzőkönyvet.

Válasz: A pedagógus, intézményvezető és intézményellenőrzés 
során használt jegyzőkönyv mintát megtalálják az oktatas.hu 
oldalra Látogatóként bejelentkezve a Bizottság menüpontban 
elérhető dokumentumok között.

A jegyzőkönyv tartalmazza az eljárás részleteit, az esetleges 
rendkívüli eseményeket, azok kezelésének módját és az 
érintettek megjegyzéseit. Az adatgyűjtő lap (mely az értékelés 
lezárását követően megsemmisítendő) tartalmazza a szakértő 
megállapítását, értékelését.



Köszönöm a figyelmet!

gerendas.janos@oh.gov.hu
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