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Hátralévő eljárások – 2017 ősz
(2017. 11.25-i adatok)

Eljárás Célfokozat/típus
Hátralévő látogatások 

száma

minősítés

Pedagógus I. 211
Pedagógus II. 409
Mesterpedagógus 295
Kutatótanár 30
Minősítés összesen: 945

tanfelügyelet

Intézményvezetői 40
Intézményi 287

Tanfelügyelet összesen: 327

Hátralévő látogatások száma összesen: 1272



Minősítés



Lebonyolított minősítési eljárások 
eredménye 2017

(2017. 11.25-i adatok alapján)

POK Sikeres Sikertelen Nincs 
eredménye

Országos adat
(fő)

10 142 585 667

% 94,5 5,5

Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ (fő)

2752 191 139

% 93,5 6,5



Minősítési eljárások eredménye 
2017.

(2017. 11.25-i adatok)

Sikeres minősítések átlageredménye

Mesterpedagógus Pedagógus I. Pedagógus II.

96,45% 88,88% 95,89%



Minősítési eljárások eredménye 
2017.

(2017. 11.25-i adatok)

Sikertelenség okai Mesterpeda
gógus

Pedagógus 
I.

Pedagógus 
II.

Összesen

Nem felelt meg 36 15 54 105

Portfólió 
feltöltésének hiánya

0 54 260 314

Díjfizetés 
elmaradása

49 1 6 56

Nyilatkozat alapján 
megszüntetés

14 22 74 110

Összesen 99 92 394 585



Minősítés – 2018.
Portfólió zárás 2017. november 25.

Eljárásba bekerült
2017. június 30.

Portfóliót/pályá
zatot töltött

Portfóliót/pályáza
tot nem töltött

Pedagógus I. 2 922 2 406 412

Pedagógus II. 6 126 5 767 327

Mesterpedagógus 386 318 63

Kutatótanár 14 12 2

Összes jelentkező 9 448 8 503 804



2018. évi minősítések támogatása

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

• Portfólió feltöltési időszaka:

2017. június 30 – 2017. november 25.

• Figyelmeztető, figyelemfelhívó e-mailek 
pedagógusoknak és intézményvezetőknek



Minősítési eljárás megszüntetése

Okok:

- Kötelező dokumentum hiánya (nincs
hiánypótlási lehetőség)

- Szabadon választott dokumentum
hiánypótlásának elmaradása

- Plágium

- Eljárásba való jogszerűtlen bekerülés (pl.
szakmai gyakorlati évek száma, jogszerű
foglalkoztatás)



Nyilatkozatok 2017.
Benyújtott nyilatkozatok száma: 276 db

Ok megjelölése db %
Folytatódó eljárás 89 32,25

Időpont törlése, újraszervezés 19 6,88

Sikertelen eljárás 1 ok alapján 133 48,19
1 db más dokumentum hiánya/téves 26

2 db dokumentum hiánya/téves 10

csak eredetiségnyilatkozat hiánya 16

egyéb 1

előzetes értékelés összesített eredménye alapján sikertelen 2

hiánypótlás elmaradása 6

plágium 26

több dokumentum hiánya/téves 46

Sikertelen eljárás több ok alapján 4 1,45

Törlés az eljárásból 31 11,23



Minősítési eljárás megszüntetése

Szakértői feladatok:

- Nyilatkozat benyújtása indoklással, rövid
leírással a területileg illetékes POK-nak

- Hiánypótlás a kötelező dokumentumokra
párhuzamosan NEM KÉRHETŐ

- Eljárás folytatása (kapcsolatfelvétel,
kérdések feltevése, stb.) szükséges az
OH írásos visszajelzéséig



Minősítési eljárás megszüntetése

Kérések:

- ne legyen előzetes állásfoglaláskérés,
bizonytalanság esetén kerüljön
benyújtásra a Nyilatkozat

- Jogszerűtlenség gyanúja esetén nem az
elnök feladata az igazoló dokumentumok
bekérése

- Anonimitás megsértése nem
eredményez megszüntetést



Panaszkezelés

• Sikertelen tanúsítvánnyal zárult minősítési 
eljárások esetén

• Szükség szerint a minősítő bizottság tagjainak 
megkérdezése a lezajlott eljárásról

Fontos a dokumentumok őrzése, levelezés 
mentése (15/2015. (III.13.) EMMI rendelet 5.§
(6) bekezdés)

„A szakértő a szakértői tevékenységéről köteles 
nyilvántartást vezetni és azt öt évig megőrizni.”



Tanfelügyelet



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet) számokban 2017.

• Pedagógus: nincs

• Intézményvezetői: 2265 fő (2017-ben a
negyedik vezetői évüket teljesítő vezetők)

teljesült: 2225

• Intézményi: 1603 intézmény (tagintézmény,
intézményegység)

teljesült: 1316



Önértékelés - statisztika

Összes önértékelési feltöltés (ügy) indítása 2017-ben: 10.004 db

Ebből

- szerkesztés alatt: 1960 db

- lezárva: 8044 db

A leadott intézményi elvárásrendszer értelmezésekből:

2518 elvárásrendszerben volt legalább egy törölt elvárás

2831 elvárásrendszerben volt legalább egy felülírt elvárás 

3662 elvárásrendszerben volt legalább egy-egy felülírt és törölt
elvárás

2 hibás

Az intézményi lezárt elvárásrendszerek kb. 45%-a használja a saját 
elvárásrendszer készítése során a törlést vagy az átnevezést (akár 
csak 1 esetben is), 55%-a pedig a központi elvárást fogadja el.



Jogszabályi változások

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról



Jogszabályi változások I.

• 145.§ (3) bekezdés:

(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény 
rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató 
rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az 
értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal 
számára. Az intézményi önértékelés eredményét a 
pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok 
minősítését végző szakértők a megbízásukat követően 
tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai 
támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés 
eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó 
részére, továbbá - a megbízásukat követően - az 
intézmény munkáját támogató szaktanácsadó részére.
, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók 
a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által 
működtetett informatikai támogató rendszerben. Az 
intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető 
küldi meg a fenntartó részére.



Jogszabályi változások II.

148.§ (1) bekezdés:

(1) * Pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett 
pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig 
feltölti 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) a szakmai önéletrajzot,

b) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének 
rövid bemutatását,

c) a szakmai életút értékelését

a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha az 
ellenőrzés kijelölt időpontja előtt megváltozik a pedagógus 
munkáltatója, akkor a portfólió feltöltésére szolgáló 
informatikai hozzáférést úgy kell biztosítani számára, hogy a 
portfólió a)-c) pontban megjelölt elemeinek módosítására 
legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre. *

időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év 
végéig módosíthatja a feltöltött dokumentumokat.

https://uj.jogtar.hu/#lbj56id151176602829171ca
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj57id151176602829171ca


Jogszabályi változások III.

• 149.§ (1) bekezdés a) pontjában az intézményvezetői feltöltendő 
dokumentumok közül
a vezetői program helyett vezetési programot kell feltölteni

• 150.§ (1) bekezdés c) pontja kiegészül: az intézményi ellenőrzés esetén 
a feltöltendő dokumentumoknál nem csak a mérési eredményeket, 
hanem azok kiértékelését, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket is 
fel kell tölteni 

• 150.§ (3) bekezdés 
Az intézményvezető az intézményellenőrzés lezárását követő negyvenöt 
napon belül, az összegző szakértői dokumentuma alapján öt évre szóló 
intézkedési tervet készít, amelyben kijelöli az intézmény pedagógiai-
szakmai munkája fejlesztésének feladatait. Az intézkedési tervet a 
nevelőtestület az intézményellenőrzés összegző szakértői 
dokumentumának 147. § (8) bekezdése szerinti rögzítésétől számított 
hatvan napon belül hagyja jóvá. Az intézkedési tervet az érintett 
intézmény vezetője a jóváhagyást követően haladéktalanul feltölti a 
hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, amely azt 
elérhetővé teszi a hivatal számára. Az intézkedési tervet az 
intézményvezető küldi meg a fenntartó számára.
megküldi az intézmény fenntartója, valamint a hivatal számára



Jogszabályi változások IV.

151.§ - pontosítás

A hivatal által működtetett informatikai támogató 
rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési 
jegyzőkönyvek és összegző szakértői 
dokumentumok ellenőrzést követő ötödik év 
december 31-éig történő elektronikus tárolását, 
és a hivatal, valamint az ellenőrzött személyek, 
intézmények, továbbá az intézményvezetői és 
intézményi ellenőrzések tekintetében az 
érintett fenntartók számára az azokhoz való 
hozzáférés lehetőségét.
és az érintett fenntartók számára



Jogszabályi változások V.

152.§ (2) bekezdés – kiegészítés (szakképzés)

Az ellenőrzési eszközöket - szakképző 
iskolában folytatott pedagógiai szakmai 
ellenőrzés során az Európai Szakképzési 
Minőségbiztosítási Referencia 
Keretrendszere (a továbbiakban: EQAVET) 
alapján elkészült ellenőrzési eszközöket is 
figyelembe véve - a hivatal dolgozza ki, és az 
oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.



Jogszabályi változások VI.

155.§ (1a) bekezdés – új (összeférhetetlenségi kivételi 
szabály – SZC, MPSZ)

Az (1) bekezdés alapján kijelölt szakértő tekintetében - a 
köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi 
vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) 
EMMI rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltaktól 
eltérően - nem eredményez összeférhetetlenséget, ha a 
köznevelési szakértő ugyanannak a szakképzési 
centrumnak vagy megyei pedagógiai szakszolgálatnak 
más tagintézményével áll foglalkoztatási jogviszonyban, 
mint amely az ellenőrizendő pedagógust is foglalkoztatja. 
A szakképzési centrum vagy a megyei pedagógiai 
szakszolgálat vezetője az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzéssel kapcsolatban a szakértőt nem utasíthatja, 
szakértői munkáját nem befolyásolhatja.

https://uj.jogtar.hu/


Jogszabályi változások VII.

156.§ (8) bekezdés – „új”: a hatályát vesztett 155.§ (5) bekezdés 
(minden pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozik)

(8) * Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi feladatot 
ellátó köznevelési intézményben folyik,

a) az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, 
ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot a nemzetiség nyelvét beszélő 
pedagógus bevonásával kell végezni, kivéve, ha a pedagógiai-
szakmai ellenőrzés a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. 
(III. 1.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti magyar 
nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvodában, illetve a 8. 
§ (1) bekezdés d) pontja szerinti magyar nyelvű roma/cigány 
nemzetiségi nevelést-oktatást érintően folyik,

b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos 
nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai ellenőrzésben részt 
vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén 
szerzett tízéves gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki 
szakterületének elismert képviselője. A hivatal megkeresi az érintett 
országos nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíván-e saját 
delegálttal részt venni az ellenőrzésben.

https://uj.jogtar.hu/#lbj72id151176602829121b6
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


Jogszabályi változások VIII.

156.§ (7) bekezdés – „új”: a hatályát vesztett 
154/A.§ átalakítása, kiegészítése (minden 
pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozik, 
kivéve a tanfelügyeletet – mert ott eleve szakmai 
szakértők kerülnek kirendelésre)

(7) * A köznevelési intézmény pedagógiai-
szakmai ellenőrzésében - a (8) bekezdés b) 
pontjában foglalt kivétellel - köznevelési 
szakértő vehet részt. Szakképző iskolában 
folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést 
szakmai szakértő bevonásával kell végezni, 
kivéve az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzést.

https://uj.jogtar.hu/#lbj71id151176602829121b6


Az ellenőrzés lezárásának módja a 
kézikönyv, eljárásrend szerint

• Az 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.



Statisztika 2017 tanfelügyeleti
eljárásokra – vezetői ellenőrzés

összes értékelés 

(db)
értékelés (db) %

Mindent kitöltött 1704 453 26,6

Nem töltött 

egyáltalán
1704

474 27,8

50%-nál

kevesebbet töltött
1704

781 45,8

25%-nál

kevesebbet töltött
1704

625 36,7



Statisztika 2017 tanfelügyeleti
eljárásokra – intézményi ellenőrzés

összes 

értékelés (db)
értékelés (db) %

Mindent 

kitöltött 572 123 21,5

Nem töltött 

egyáltalán
572 95 16,6

50%-nál

kevesebbet 

töltött 572 237 41,43

25%-nál

kevesebbet 

töltött 572 173 30,3



Statisztika 2017 tanfelügyeleti eljárásokra 
– fejleszthető/kiemelkedő területek

mennyi esetben rögzítettek kevesebb, mint 10 
karaktert a kiemelkedő és fejleszthető területekhez 
(külön-külön) az összes eddigi ellenőrzés során 
(intézményi, pedagógus, vezető) 

• A rendszerbe rögzített összes adatsor 174747 db 

• Fejlesztési területnél kevesebb mint 10 
karakter 44618 db 25,5%

• Kiemelkedő területnél kevesebb mint 10 karakter 
13844 db 7,9%

• Mindkettőnél kevesebb mint 10 karakter 9235 db 
5,3%



A szakértői értékelések ellenőrzése 
az Értékelő modulban 

A Tanfelügyeleti értékelő modulban 593 db Intézményi és
Intézményvezetői (vegyesen) feltöltött jegyzőkönyvet és
értékelést vizsgáltunk:

• Minden egyes terület esetében a Fejleszthető területeket
megjelölték-e, és ha igen, szakmai és egyénre/intézményre 
szabott-e? 

• Minden egyes terület esetében a Kiemelkedő területeket
megjelölték-e, és ha igen, szakmai és egyénre/intézményre 
szabott-e? 

• Minden egyes terület esetében az Elvárásokat értékelték-e, 
és ha igen, szakmai vagy sablonos-e? 

• Az Elvárások értékelésénél az adatok beazonosításához a 
hivatkozási alapot megjelölték-e? 



A szakértői értékelések ellenőrzése 
az Értékelő modulban 

Az ellenőrzés során az alábbi szempontok alapján kategorizáltunk: 

• 1 – egyáltalán nem 

• 2 – inkább nem

• 3 – inkább igen

• 4 – teljes mértékben igen 

Az 1, 2, 3 értékelések a Tanfelügyeleti Kézikönyvben
megfogalmazottaknak nem tesznek eleget!

Az a cél, hogy a szakértői értékelések minden esetben megfeleljenek
a 4-es kategóriának.

Nézzük az említett diagramokat a fenti elemzés szempontjából!



A szakértői értékelések tapasztalatai az egyes 
értékelési szempontok alapján I. 

0

50

100

150

200

250

egyáltanán nem inkább nem inkább igen teljes mértékben
igen

24

201 222

92

Fejleszthető területek



A szakértői értékelések tapasztalatai az egyes 
értékelési szempontok alapján II. 
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A szakértői értékelések tapasztalatai az egyes 
értékelési szempontok alapján III. 
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A szakértői értékelések tapasztalatai az egyes 
értékelési szempontok alapján IV. 
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Szakértői támogatás – módszertani segédletek

• A pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés folyamatai (pdf)

• Felhasználói útmutató a tanfelügyeleti értékelő felülethez (pdf)

• Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 
szerkeszthető jegyzőkönyvmintái (word) – pedagógus, vezető és 
intézményellenőrzéshez külön elkészítve

• Módszertani segédlet az intézmény tanfelügyeleti
értékeléséhez (pdf) – az általunk mintaként elkészített táblázat az 
intézményellenőrzéskor az elvárások értékeléséhez szükséges 
módszerekről, eszközökről

• Elvárásrendszer táblázatok (word) – elvárások word formátumú 
táblázatokban intézménytípusonként, azért, hogy a szakértők az 
egyes elvárásokhoz a szükséges módszereket, eszközöket saját 
felhasználásukra beazonísíthassák

• Gyakran ismételt kérdések

• Segédanyag a Waldorf-kerettanterv alapján működő 
intézményekben folytatott ellenőrzésekhez(pdf)

• Segédanyag az országos kompetenciamérések, érettségi és 
OKTV eredmények kiértékeléséhez(pdf)

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/PSZE_folyamatleiras_szakertoknek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/Felhasznaloi_utmutato_a_tanfelugyeleti_ertekelo_felulethez_szakertok_szamara.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/Jegyzokonyvminta.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/int_tanf_alt_isk.munka_2_terulet.pdf
https://www.oktatas.hu/sajatoldal/szakerto/elvarasrendszer
https://www.oktatas.hu/sajatoldal/szakerto/gyik_szakerto
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/Waldorf_Segedanyag_szakertoknek.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/Segedanyag_az_orszagos_kompetenciameresek_eredmenyeinek_kiertekelesehez.pdf


A tanfelügyeleti értékelés támogatásának egy 
lehetséges eszköze I. 

Cél: 

• Az ellenőrzött vezetőnek, intézménynek minél 
pontosabb visszajelzést adni valamennyi 
elvárás teljesüléséről

• A megfogalmazott kiemelkedő és fejleszthető 
területek indoklása – a hozzájuk tartozó 
elvárások szakszerű szöveges értékelése, és 
konkrét, adatokkal történő alátámasztása 
(melyik dokumentumban, interjúban, stb., 
konkrétan mi szerepel, ami alátámasztja az 
elvárás (kiemelkedő, fejleszthető terület) 
megjelölését 



A tanfelügyeleti értékelés támogatásának egy 
lehetséges eszköze II.

Kerüljön bevezetésre a vezetői, intézményi ellenőrzéseknél is 
valamennyi elvárás „pontozása”?

N.é. - nem értelmezhető

0 - nem jellemző

1 - kevésbé jellemző

2 - többnyire jellemző

3 - jellemző

Következmény:

• valamennyi elvárás teljesüléséről kap visszajelzést az 
ellenőrzött (pedagógus, vezető, intézmény)

Továbbra sem hagyható el a kiemelkedő és fejleszthető 
területek indoklása – a hozzájuk tartozó elvárások 
szakszerű szöveges értékelése, és konkrét adatokkal 
történő alátámasztása! 

• Lehet az értékelésekből statisztikát készíteni



Várható változások

• Azokhoz a szakértőkhöz, akik a tanfelügyeleti
értékeléskor legalább a területenként megjelölt 
fejleszthető és kiemelkedő területekhez tartozó 
elvárásokhoz nem írnak szöveges értékelést 
adatokkal alátámasztva, auditor kijelölése 
várható.

• Az értékelés fejlécében megjelennek az 
ellenőrzést vezető szakértő és a szakértő(k) 
nevei, szakértői azonosító számuk (szakértői 
névjegyzék nyilvános adatai) - Az intézményi 
összegző értékelést az intézményeknek fel kell 
tenniük a honlapjukra.



Az egyházi intézményekbe történő 
kirendelés eljárásrendje I.

1. Fő szabály
egyházi intézménybe a megfelelő 
egyház által jóváhagyott szakértői lista 
(egyházi lista) alapján kerül 
kirendelésre a szakértő

2. Pedagógusminősítés esetén az elnök 
az egyházi listából kerül kirendelésre



Az egyházi intézményekbe történő 
kirendelés eljárásrendje II.

Tanfelügyelet esetén, 

3. ha nincs megfelelő egyházi listán szakértő, akkor másik 
egyházi listáról kerül kirendelésre a szakértő

4. ha nincs az első és harmadik pontnak megfelelő szakértő, 
akkor nem egyházi listán szereplő szakértő kerül kirendelésre

5. az OH értesíti az intézményt arról, hogy nem megfelelő 
egyházi szakértő került kirendelésre

6. ha a 4. pont szerint került kirendelésre a szakértő, akkor az 
intézmény dönt a szakértő elfogadásáról (csak indoklással 
kezdeményezheti az elutasítást) – elutasítás (és elfogadása) 
esetén az OH másik szakértőt rendel ki (végső esetben az 
OH az adott egyházzal egyeztet)



„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 jogszabályi változás 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 és
önértékelések indítására (2018.01.01-től) csak akkor
kerül sor, ha a kézikönyv átvezetése, jóváhagyása, az
informatikai felület átalakítása megtörtént – erről a
szakképző intézményeket tájékoztatjuk



Vezetői önértékelés módszerei SZC főigazgató esetében 
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Vezetői pályázat/vezetési program
SZC főigazgató rendelkezik i lyennel, nincs eltérés a Önértékelési kézikönyv –

Szakképző intézmények számára c. kiadványban foglaltaktól 

Pedagógiai program
A főigazgató az SZC tekintetében szakmai fejlesztési tervet készít, amelynek 
része a  pedagógiai (szakképzési) program. Az önértékeléskor ezt kell vizsgálni.

Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók

Azokat a munkaterveket és beszámolókat kell vizsgálni a dokumentumelemzés 
során, amelyekkel a  főigazgatók rendelkeznek. A 2016/17-es tanévre 
vonatkozóan a főigazgatóknak készíteniük kellett az egész szakképzési 
centrumra vonatkozó beszámolót, így az mindenképp vizsgálható.

SZMSZ
A szakképzési centrum rendelkezik ilyen dokumentummal. Nincs eltérés a 

Önértékelési kézikönyv – Szakképző intézmények számára c. kiadványban 
foglaltaktól

Kérdőíves felmérés eredménye (Vezetői önértékelő kérdőív, Nevelőtestületi 
kérdőív a  vezető önértékelésének keretében, Szülői kérdőív a  vezető 

önértékelésének keretében)

Vezetői önértékelő kérdőív kitölthető, nincs eltérés a Önértékelési kézikönyv –
Szakképző intézmények számára c. kiadványban foglaltaktól.
A nevelőtestületi kérdőívet a tagintézményvezetők töltik ki. Amennyiben az 
ál lítások között van olyan, amely a  főigazgató esetében nem értelmezhető, azt 

„0” értékekkel jelölik. 
Szülői kérdőívet a tagintézmények szülői munkaközösségének vezetői (elnökei) 
töl tik ki (természetesen igény esetén több szülő bevonása is lehetséges). Ez 
esetben is, ha az állítások között van olyan, amelyről a szülő úgy ítéli meg, hogy 
nem értelmezhető, nem rendelkezik információval a megválaszolásához, „0” 

értéket ad.

Interjúk

Önértékelt vezetővel
Az interjú lefolytatható az önértékelt vezetővel. Nincs eltérés a  Önértékelési 
kézikönyv – Szakképző intézmények számára c. kiadványban foglaltaktól.

Vezetőtársakkal
A vezetőtársakkal történő interjút a szakmai és a gazdasági főigazgató -
helyettessel kell elkészíteni.

Munkáltatóval
NGM (NSZFH) képviselőjével kell elkészíteni az interjút, amely történhet 

személyesen, telefonon, írásban is.
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Szakértői kirendelések a kirendelések száma 
szerint 2017.
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Szakértői kirendelések a kirendelések száma 
szerint

Budapesti POK 2017.
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Szakértői kirendelések a kirendelések 
száma szerint 2018.
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Szakértői szerződések 2018.

Szakértői szerződések aláírása, beküldése, 
aláíratása, visszajuttatása

Legfontosabb változások:

- Költségtérítés összege – nincs 10.000 Ft-os 
határ

- Megbízások adásának módja – nincs elfogadás 
funkció



Nyugdíjba vonulás – szakértői tevékenység

Szakértői tevékenység végzése csak aktív 
pedagógus jogviszony megléte esetén lehetséges 
(2017-ben 56 szakértő ment nyugdíjba)

Felmentési idő alatti munkavégzés:

- Munkavégzésre kötelezett időszakban a szakértői 
munka végzése is kötelező

- Munkavégzés alóli felmentés ideje alatt a szakértő 
írásos kérelme alapján vagy végzi vagy nem végzi 
a szakértői tevékenységet



Nyugdíjba vonulás – szakértői tevékenység

Kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

- Szakértő aláírt kérelme az ok és a saját 
döntés feltüntetésével

- Nyugdíjba vonulás dátumára vonatkozó 
dokumentum:

pl. Közalkalmazotti jogviszony 
megszűnése



Költségtérítés

Beérkezett elszámolások (szept.-nov.) 

2 445 db

Szakmai ellenőrzés megtörtént 

1 400 db

Falcon-rendszer előnyei:

- Szakmai és pénzügyi ellenőrzés 
párhuzamossága,

- Hiánypótlás jelzése egyszerre

- Postázás csak helyes elszámolás esetén



Költségtérítés

Elszámolás benyújtásával kapcsolatos kérések:

- Útmutató, felhasználói kézikönyv átolvasása

- Egy hónapra vonatkozó egy elszámolás

- Egy nap (dátum) = egy kiküldetés

- Egyéb szakértői feladat esetén a pontos feladat 
feltüntetése

- Oda-vissza út esetén az összes km feltüntetése 
(rendszer nem számol)

- Hiánypótlás rögzítése csak akkor lehetséges, ha 
a szakma+gazdasági is jelzett 



Költségtérítés

Elszámolás benyújtásával kapcsolatos kérések:

- Hiánypótlás rögzítése csak akkor lehetséges, ha 
a szakmai és pénzügyi ellenőrzés is lezárult

- Üzembentartóként VAGY a törzskönyv VAGY a 
lízing mezőt kell kitölteni

- Nyomtatvány 2 pld., csatolmányok – minden 
típusból 1 példány)

- Használatba adási nyilatkozat: konkrét nap vagy 
akár féléves/éves időszak, minden esetben a 
törzskönyvben szereplő tulajdonos aláírása is 
kell



Auditálás
A minőség biztosításának eszköze

Területei

I. A szakértői munka ellenőrzése:

• Helyszíni ellenőrzés

• Dokumentum ellenőrzés

• Teljes körű (helyszíni; dokumentum ellenőrzés)

II. Panaszeljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés

Az Ellenőrzési szempontrendszer és az űrlapok felkerültek a 
honlapra:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/tajek
oztatok/minosegiranyitasi_audit_szakertoi_tevekenyseg

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanfelugyelet/tajekoztatok

saját oldal (www.oktatas.hu/ Saját oldal / Bizottság) 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/tajekoztatok/minosegiranyitasi_audit_szakertoi_tevekenyseg
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanfelugyelet/tajekoztatok
http://www.oktatas.hu/


Mit, kit ellenőriznek az auditorok?

Mit:

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

 Szakértői kompetenciák megléte.

Kit: a kirendelt szakértők kb. 10%-át;

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

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

 Panaszeljárásban érintettek



Űrlap

• Szakértői általános kérdések 
(indikátorok):

• A helyzetfelismerés
• A reagálás
• A reflexió
• A kommunikáció
• Az objektivitás
• A felkészültség

• Adott szakértői feladathoz kapcsolódó 
eljárásrendi szempontok



Űrlap I.
A kommunikáció indikátorai 0 1 2 3 4

Kommunikációja pontos és szabatos volt.

Releváns szaknyelvet használt.

Kommunikációja tudatosan irányított volt.

Kérdései fejlett kérdéskultúráról tanúskodtak.

Meggyőzően és hatásosan érvelt.

Professzionálisan, nyugodtan kommunikált kényes 
helyzetekben is.

Szöveges értékelés:

Az objektivitás indikátorai 0 1 2 3 4

Megnyilvánulásai tényeken alapultak (kerülte a szubjektivitást, 
érzései, megérzései kimutatását).

Az adott minősítési eseményen törekedett arra, hogy a nem 
egyértelmű vagy hiányos információkat a minősülő pedagógus 
kiegészíthesse.

Beazonosítható volt a pedagógus kompetenciák fejlettségi 
szintjének objektív megítélésére való törekvése.



Űrlap II. – ThVe Látogatási nap vége

2.4.1* A látogatási nap végén a jegyzőkönyv kitöltése teljeskörűen
megtörtént, valamennyi információ, esemény a valóságnak 
megfelelően került rögzítésre, az arra jogosultak lehetőséget 
kaptak megjegyzés felvitelére.

3 0

2.4.2* A látogatási nap végén egyeztetett a tanfelügyelővel, 
melynek során törekedett az együttműködésre, érveit meghallgatta 
és mérlegelte.

2 0

2.4.3 A vezető szakértő a helyszíni látogatást lezárta. 1 0

2.4.4 Avezető  szakértő tájékoztatta az értékelt vezetőt az eljárás 
további menetéről.

1 0

2.4.5 A vezető szakértő tájékoztatása a jogszabályban és 
eljárásrendben foglaltaknak megfelelt.

1 0

2.4.6 A vezető szakértő tájékoztatta az értékelt vezetőt a szakértők 
értékelésének lehetőségéről.

1 0



Következmények

• Ha a szakértő az auditálás során 

- a kompetenciákban 50% alatti, vagy /és

- az eljárásrendben 75% alatti

értéket ér el, akkor újabb auditori látogatásra 
kerül sor, más auditor kirendelésével,

• Ha két auditori látogatáson is a fenti értékek 
valamelyike alatt teljesít a szakértő, akkor 
Egyéni fejlesztési terv kerül számára 
meghatározásra (pl. képzés)



Kérelmek

Feladott szakértői kérelmek száma: 3 956 db

Budapesti POK: 1026 db
Alkalmatl

an 

időszak

Összefér-

hetetlenség

Kivitelez-

hetetlen

utazás

Egyéb Összesen

Még nem 

került 

elbírálásra
13 3 6 13

35

Elfogadott
396 29 59 111 595

Elutasított 148 7 35 156 346

Szakértő 

által törölt 20 0 7 23 50



A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb, megvalósult fejlesztései 2017-ben

• 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, 
megvalósult  fejlesztései 2017-ben

• A folyamatos fejlesztések lehetővé teszik, hogy a

Szervezőben publikált kirendelési időpontok és

szakértői elfogadása funkció megszűnjön. A

Szervezőben megjelenő látogatások tehát eleve

„elfogadottak”, azok elfogadására az Oktatási Hivatal

nem vár, így megszűnt a látogatások előtti

automatikus törlés és újraszervezés (minősítés esetén

30 nap, tanfelügyelet esetén 15 nap).

• Tanfelügyeleti kirendeléseknél a vezetői és szakértői

megbízások kiegyenlítése

• Tanfelügyeleti látogatás előtt 30 nappal megnyílik a

felület a szakértők számára





Köszönjük a figyelmet!



Kérdések – válaszok a tanfelügyelettel 
összefüggésben



Javasoljuk, hogy az értékelő felület a 
helyszíni látogatás előtt legalább 1 hónappal 
nyíljon meg. 

A 2018-as ellenőrzésektől az OH 
biztosítja annak a lehetőségét, 
hogy a látogatás előtt 30 nappal a 
feltöltött dokumentumok a 
szakértők számára elérhetőek 
legyenek.



Csoportos interjúk felvételével kapcsolatban 
felmerült kérdések – szülők képviselőivel készülő 
interjú

• Mivel az intézményi tanfelügyelet során készülő helyszíni 
interjú nem azonos az önértékeléskor készülő szülői és 
nevelőtestületi elégedettségmérő kérdőívvel, ezért az interjúk 
nem helyettesíthetőek e-mailben kiküldött egyénileg kitöltött 
kérdőívekkel. 

• Az interjút úgy kell szervezni, hogy a kijelölt időpont a lehető 
legalkalmasabb legyen a szülőknek (pl. délutáni időpont 
megadása), és ehhez a vezető szakértő kérje az 
intézményvezető segítségét, koordinációját. Nem előírás, hogy 
az interjúkat a délelőtt folyamán kell felvenni. A vezető 
szakértő kérje az intézményvezető közreműködő segítségét 
abban, hogy a telephelyen levő feladatellátási hely szülői 
közösségét is képviseljék szülők. Kölcsönösen alkalmazkodni 
kell egymáshoz, a megfelelő időpont egyeztetése során.



Csoportos interjúk felvételével kapcsolatban 
felmerült kérdések – szülők képviselőivel készülő 
interjú (2.)

• Amennyiben a Tanfelügyeleti kézikönyvben 
meghatározottak követésével az intézmény 
méretéből adódóan nagyon nagy számú szülői 
csoport alakulna, abban az esetben a kézikönyvben 
meghatározott elvtől el lehet térni olyan módon, 
hogy a reprezentativitást és a véletlenszerű 
kiválasztást megtartva kb. 35 fős szülői csoport jöjjön 
létre. (pl. évfolyamonként egy szülő). A szakértők 
összehangolt munkája szükséges az interjú 
lebonyolításához.



Csoportos interjúk felvételével kapcsolatban 
felmerült kérdések – pedagógusok képviselőivel 
készülő interjú

• A csoportos interjú alkalmával a pedagógusok reprezentatív 
módon képviselik az intézményt (eltérő évfolyamok, 
munkaközösségek), és ezáltal több nézőpontot jelenítenek 
meg a interjú alkalmával. Az interjúk moderálása, vezetése a 
szakértők feladata, akiknek figyelni kell arra is, hogy lehetőség 
szerint mindenki elmondhassa a véleményét. A szakértőknek 
meg kell teremteniük a bizalmi légkört, tapintatosan le kell 
szerelnie a „hangadókat”, bátorítani a csendben levőket.



Csoportos interjúk felvételével kapcsolatban 
felmerült kérdések – véletlenszerű kiválasztás

• A kézikönyvben szereplő kiválasztási főszabály 
megtartása mellett (különböző évfolyamok, 
különböző munkaközösségek, 2 szülő/osztály, 
csoport) a kiválasztás lehet véletlenszerű. Az 
intézmény alakítja ki erre a módszert. A szakértők és 
az intézményvezető együttműködése szükséges.



„Ne legyen havi szinten 2-3 egymást követő 
eljárásra megbízás a szakértőknek.”

• A november 30-i első publikáláskor ( a látogatási 
időpontok kijelölésekor) minden szakértőnek havi 
egy szabadnapot biztosítunk. Azonban a 
visszamondások és újraszervezések miatt ez 
"borulhat" és elképzelhető, hogy a tanfelügyeleti és 
minősítési látogatásokat csak úgy tudjuk megfelelő 
határidőben megszervezni, hogy egy-egy szakértő 
esetében a kirendelések gyakoribbak lesznek.



Kell-e szövegesen értékelni az elvárásokat? (1.)

• A szakértőknek a 0, 1, illetve vezetőnél és 
intézménynél az alacsony szinten teljesített elvárások 
esetén kötelező a szöveges indoklás az azt 
alátámasztó adatok feltüntetésével. Az értékelt 
számára azonban sokkal hasznosabb, sokkal több 
információval szolgál az ellenőrzés, és 
megalapozottabb is, ha az egyes elvárásokat a 
szakértők szövegesen értékelik. 



Kell-e szövegesen értékelni az elvárásokat? (2.)

• Az értékelőfelületen a 2017-ben eddig megvalósult 
látogatások esetében megnéztük, hogy a szöveges 
értékeléseknél van-e javaslat fejleszthető, 
kiemelkedő területeknél, értékelték-e szövegesen az 
elvárásokat, megjelölték-e az értékelést megalapozó 
dokumentumot vagy más eszközt. Sajnos az a 
tapasztalat, hogy több helyen hiányosak az elkészült 
értékelések.

• Felhívjuk a szakértők figyelmét arra, hogy az 
értékelésnél milyen fontos a kézikönyvben is 
megfogalmazott szakszerű, egyedi, adatokkal 
alátámasztott értékelés.



A szakértők nem kívánnak/tudnak fejleszthető 
területet megjelölni

• A fejleszthető területek megállapítására az elvárások 
teljesülésének mértékét külön-külön és egymáshoz viszonyítva 
vizsgáljuk. Amennyiben a szakértő úgy ítéli meg, hogy a 
vizsgált terület összességében megfelel az elvárásoknak, azt is 
javasolt megnézni, hogy van-e olyan elvárás, amely teljesítése 
elmarad a többi magasabb színvonalon megvalósult elvárástól, 
és azt fejleszthető területként ki lehet emelni (megjegyezni a 
viszonylagosságot is).

• Amennyiben a szakértők egy adott területen igazolhatóan 
nem tudnak egy feljeszthető elvárást sem megjelölni, abban 
az esetben a fejleszthető terület rovatban ezt indokolni kell, 
hivatkozva a tapasztalatokra. Ez adja annak a jelentőségét, 
hogy minden elvárás értékeléskor a szakértők hivatkozzanak a 
megállapítást megalapozó dokumentumokra, egyéb 
eszközökre.



A gyakorlatban sokszor a vezető tanfelügyelőre 
hárul az értékelő munka, a szakértő társak csak 
jóváhagyják az értékelést. Hogyan lehetne ezen 
változtatni?
• A vezető tanfelügyelő feladata a munka koordinálása, a 

jegyzőkönyv feltöltése a felületre. Azonban a látogatási 
nap végén a szakértőknek egyeztetniük kell a 
tapasztalatokról, és a vezető szakértő ezt követően tölti ki 
az értékelést. A szakértőtárs  számára a jóváhagyás nem 
automatikus. A rendelkezésére álló adatok alapján 
javasolnia kell a módosítást a vezető szakértőnek, ha 
indokoltnak ítéli.

• Az értékelés közös munka, ezért a szakértőknek 
összehangolt munkát kell végezniük. Az értékelés minden 
esetben a két/három szakértő munkáját jeleníti meg, 
nemcsak a vezető szakértő felel a megfelelő színvonalú 
értékelésért.



Legyenek letölthető jegyzőkönyvek, 
adatgyűjtőlapok, értékelőlapok.

Az oktatas.hu/Saját oldal-on az alábbi letölthető 
dokumentumok találhatóak a szakértők számára:

• Elvárásrendszer táblázatok (word) – elvárások word
formátumú táblázatokban intézménytípusonként, azért, hogy 
a szakértők az egyes elvárásokhoz a szükséges módszereket, 
eszközöket saját felhasználásukra beazonosíthassák

• Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 
szerkeszthető jegyzőkönyvmintái(word) – pedagógus, vezető 
és intézményellenőrzéshez külön elkészítve

• Keressük a megoldást arra is, hogy az adatgyűjtőlap
szerkeszthető formában legyen elérhető a szakértők számára.

https://www.oktatas.hu/sajatoldal/szakerto/elvarasrendszer
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop3115/Jegyzokonyvminta.docx


A feltöltött intézményi dokumentumokból 
kimásolhatóak legyenek szövegrészek.

• A feltöltött dokumentumokból történő másolás 
lehetőségének megteremtése komolyabb 
informatikai fejlesztést igényel. A kérést 
továbbítottuk a felület fejlesztői felé.



Bekérhetnek-e a szakértők a kézikönyvben nem 
szereplő dokumentumokat is helyszíni 
ellenőrzésre?

• A tanfelügyeleti kézikönyvben szereplő eszközök 
(dokumentumok) mellett a szakértők a kézikönyvben 
nem szereplő dokumentumokat is kérhetnek, 
amennyiben egyes elvárások értékeléséhez még 
további adatra, információra van szükségük. (pl. 
házirend, intézményellenőrzésnél tanmenetek, 
naplók stb.). Azonban ezeket a plusz 
dokumentumokat nem követelhetik meg átadásra, a 
rendelkezésre bocsátásról az igazgató dönt (akinek 
nyilván nincs oka megtagadni azokat). Mértéktartásra 
kell törekedni.



Az intézményi önértékelés adatgyűjtőlapjai
legyenek elérhetőek a szakértők számára.

• Az intézményi önértékelés dokumentumai közül az 
önértékelés eredményeként összeállított önfejlesztési 
tervek és intézkedési terv érhető el a szakértők 
számára, amely tartalmazza azokat a kiemelkedő és 
fejleszthető területeket, amelyeket az önértékelt az 
adatgyűjtés információira épülő értékelés alapján 
állapított meg. Az intézményi önértékelés során 
használt jegyzőkönyv az adatgyűjtés során nyert 
információkat, adatokat és válaszokat tartalmazza, 
melyekbe a szakértők tájékozódásképpen a 
helyszínen betekinthetnek, azonban nem képezik az 
értékelés tárgyát.



Az intézmény tanfelügyeletre való kijelölésénél 
pontosan jelenjen meg az is, hogy érinti-e a 
vizsgálat a telephelyen lévő óvodáját is.

• A vezető szakértő az intézményvezetővel való 
egyeztetés során tisztázza azt is, hogy az 
intézménynek van-e a székhelyen kívül olyan 
telephelye, ahol köznevelési feladatot látnak el. 
Amennyiben rendelkezik ilyen telephellyel, 
annak/azoknak a bejárását a látogatási nap 
eseményeinek tervezésekor és a feladatok 
megosztásakor figyelembe kell venni. Azt a 
telephelyet, ahol nem látnak el köznevelési feladatot, 
nem kell meglátogatni.



Az intézmények nem rendelkeznek a kompetenciamérés 
eredményeinek elemzésével. A szakértőknek feladata-e az 
eredmények értékelése, és ha igen akkor hogyan szerezzék 
meg az ehhez szükséges kompetenciákat?

• A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. §-ában
foglaltak szerint az oktatási hivatal felhívja az 
intézmény fenntartójának figyelmét, hogy az általa 
fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell 
kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett 
mérések központilag feldolgozott eredményei alapján 
a felmért évfolyamok vonatkozásában az iskola 
bármely feladatellátási helyére nem érte el a 
meghatározott képességszinteket.



Az intézmények nem rendelkeznek a kompetenciamérés 
eredményeinek elemzésével. A szakértőknek feladata-e az 
eredmények értékelése, és ha igen akkor hogyan szerezzék 
meg az ehhez szükséges kompetenciákat? (2.)

• Előfordul, hogy az intézmény nem rendelkezik 
intézkedési tervvel, vagy a kompetenciamérések 
elemzését nem végezte el, erre az esetre a mérési 
eredmények (kompetenciamérés) elemzéséhez az 
OH segédanyagot töltött fel a szakértők számára az 
oktatas.hu/Saját oldal fülre.



Nyugdíjas szakértők sokan lennének, jó lenne őket 
is foglalkoztatni. 

• Ez jogszabályi kérdés, jelenleg a kormányhatározat 
nem teszi lehetővé, továbbá a feladat finanszírozása 
sem lenne megoldott (Mesterpedagógusi bérbe van 
beépítve a díjazás). A felmentési idő azon 
időszakában, amikor a munkáltató nem mentesítette 
a munkavégzés alól, végezhet szakértői feladatot, a 
jogviszonya megszűnését követően azonban már 
nem. 



2015-ben tanfelügyelt kolléga még most sem 
töltötte fel a fejlesztési tervét. Van-e ennek 
következménye? 

• A tanfelügyeleti ellenőrzés folyamata a szakértők 
szempontjából az értékelés véglegessé válásával (a 
látogatás után 15 nappal) lezárul. A szakértőknek 
nem feladatuk a továbbaikban annak nyomon 
követése, hogy az  ellenőrzöttek töltöttek-e fel 
fejlesztési tervet. Az OH rendszeres időszakonként 
megvizsgálja, hogy megtörtént-e a fejlesztési tervek 
feltöltése, és azokban az esetekben, amikor a 
feltöltés nem valósult meg, a Hivatal felhívja az 
érdekeltek figyelmét a hiányosság pótlására.



Nagyon sok olyan intézményvezető van, akik 
kimaradtak a képzésekből a minősítési rendszerrel 
és tanfelügyelettel kapcsolatban. A szakértőknek 
is jól jön a frissítő képzés. Lesz-e még képzés? 

• A területileg illetékes POK-nál kell jelezni az igényt, és 
megfelelő számú jelentkező esetén megszervezik a 
tájékoztatót/képzést.


