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Szakértői tervezett kirendelések 2018-ban a 
kirendelések száma szerint
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Kérelmek 2018.

Feladott szakértői kérelmek száma: 1 279 db

POK Budapest: 450 db

Alkalmat

lan 

időszak

Összefér-

hetetlenség

Kivitelez-

hetetlen

utazás

Egyéb Összesen

Feladott 
(elbírálása

folyamatban)

1 0 0 1 2

Elfogadott 189 7 27 46 269

Elutasított 62 1 32 43 138

Törölt 18 0 4 19 41



Auditálás
általános elvek

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
általános elvek

A minősítések és ellenőrzések során
valamennyi szakértő felelős az előző dián
leírtak megvalósulásáért, függetlenül attól,
hogy milyen szerepben vesz részt az
eljárásban.

Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a szakértőtárs azt
tapasztalja, hogy egyes cselekmények nem a megfelelő
módon történnek, akkor a helyes eljárásra fel kell
hívnia az azért felelős szakértőtársa figyelmét, és
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az
esemény a megfelelő módon valósuljon meg.



Auditálás
általános elvek

Ha a figyelmeztetés ellenére sem az
előírásoknak megfelelően történik valamely
esemény megvalósulása, akkor a szakértő a
jegyzőkönyvben meg kell jegyezze, hogy
véleménye szerint milyen esemény nem zajlott
megfelelően, és a helyes eljárásra felhívta a
felelős szakértő figyelmét, de ennek ellenére
sem az előírásnak megfelelően valósult meg az
esemény (a szakértőtárs ebben az esetben nem
felelős az előírástól eltérő esemény
megvalósulásáért, csak a felelős szakértő).



Auditálás
általános elvek

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

• Általános elvárás, hogy a helyszíni
eseményeken valamennyi szakértő készítsen
jegyzeteket, hiszen a szakszerű értékeléshez,
az indokláshoz elengedhetetlen, hogy
megfelelően dokumentálják az eseményeket.



Auditálás
általános elvek

• Az auditor jogosult valamennyi helyszíni
eseményen – külön engedély nélkül – jelen
lenni. Az auditor nem értékel, nem mond
véleményt, jelenlétével nem zavarhatja
meg az eljárási cselekményt.

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



Auditálás
A minőség biztosításának eszköze

Területei

I. A szakértői munka ellenőrzése:

• Helyszíni ellenőrzés

• Utólagos (dokumentum) ellenőrzés

• Teljes körű (helyszíni; utólagos ellenőrzés)

II. Panaszeljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés

Az Ellenőrzési szempontrendszer és az űrlapok felkerülnek a 
honlapra:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/tajekozta
tok/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 értékelések az útmutató, a kézikönyv és 
a kiadott eljárásrendek, szabályok leírása szerint 
történnek-e?

 Szakértői kompetenciák megléte.

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



Űrlapok

• Szakértői általános kérdések (indikátorok):
• A helyzetfelismerés
• A reagálás
• A reflexió
• A kommunikáció
• Az objektivitás
• A felkészültség

• Adott szakértői feladathoz kapcsolódó 
eljárásrendi, értékelési 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. – THVV Látogatási nap vége
helyszíni űrlap

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 tanfelügyelő a helyszíni látogatást lezárta. 1 0

2.4.4 A vezető  tanfelügyelő tájékoztatta az értékelt vezetőt az 
eljárás további menetéről.

1 0

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

1 0

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

1 0



Űrlap III. – TUVV - 1
utólagos űrlap

Pontszám

Igen Nem

Értékelési szempont

1.1 A vezető tanfelügyelő a jegyzőkönyvet szakszerűen készítette el, 
minden  szükséges információt tartalmaz az eseménnyel kapcsolatban.

1 0

1.2 Az intézmény által feltöltött dokumentumokkal összevetve helyesen 
szerepel a jegyzőkönyvben a hiányzó dokumentumok listája.

1 0

1.3 A jegyzőkönyvben szerepel milyen dokumentumokba tekintettek bele 
a helyszínen.

1 0

1.4  A jegyzőkönyvben szereplő adatok alapján a tanfelügyelők olyan nem 
kötelező dokumentumokat kértek, amelyeket felhasználtak és 
megjelenítettek adatforrásként az értékelés alátámasztására.

1 0

1.5* A vezető tanfelügyelő a jegyzőkönyvet hitelesítve (kötelező 
aláírásokkal, intézményi pecséttel ellátval) töltötte fel a felületre.

2 0

1.6 Megfelelő, az eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv mintát alkalmazott. 1 0

1.7 A jegyzőkönyv tartalmából a  látogatási nap nyomonkövethető. 1 0

1.8 A jegyzőkönyv megfelel a szakmaiság kritériumainak (szóhasználat, 
felépítés, pontosság).

1 0



Űrlap III. – TUVV - 2
utólagos űrlap

2.1* Az elvárások szöveges értékelése.(Csak egyet jelöljön be.) 
2.1.1 Az elvárásokat szövegesen értékeli - mindig 3 0

2.1.2 Az elvárásokat szövegesen értékeli - inkább igen 2 0

2.1.3 Az elvárásokat szövegesen értékeli - inkább nem 1 0

2.1.4  Az elvárásokat szövegesen értékeli - egyáltalán nem 0 0

2.2* Az elvárások szöveges értékelésének tartalma. (Csak egyet 
jelöljön be.) 
2.2.1 Az elvárások szöveges értékelése személyre szabott, pontos 
visszajelzést ad az elvárás teljesüléséről - mindig 3 0

2.2.2  Az elvárások szöveges értékelése személyre szabott, pontos 
visszajelzést ad az elvárás teljesüléséről - inkább igen 2 0

2.2.3  Az elvárások szöveges értékelése személyre szabott, pontos 
visszajelzést ad az elvárás teljesüléséről - inkább nem 1 0

2.2.4   Az elvárások szöveges értékelése személyre szabott, pontos 
visszajelzést ad az elvárás teljesüléséről - egyáltalán nem 0 0



Űrlap III. – TUVV - 3
utólagos űrlap

2.3* Az elvárások szöveges értékelésének szakmai megalapozottsága 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat). (Csak egyet jelöljön be.) 
2.3.1 Az elvárások szöveges értékelése tartalmaz adatokat az értékelés 
megalapozottságára vonatkozóan - mindig 3 0

2.3.2  Az elvárások szöveges értékelése tartalmaz adatokat az értékelés 
megalapozottságára vonatkozóan - inkább igen 2 0

2.3.3  Az elvárások szöveges értékelése tartalmaz adatokat az értékelés 
megalapozottságára vonatkozóan - inkább nem 1 0

2.3.4   Az elvárások szöveges értékelése tartalmaz adatokat az értékelés 
megalapozottságára vonatkozóan - egyáltalán nem 0 0

2.4* A területek értékelésekor megnevez fejleszthető területet/területeket. 
(Csak egyet jelöljön be.) 
2.4.1 A területek értékelésekor megnevez fejleszthető területet/területeket -
mindig

3 0

2.4.2 A területek értékelésekor megnevez fejleszthető területet/területeket -
inkább igen

2 0

2.4.3 A területek értékelésekor megnevez fejleszthető területet/területeket -
inkább nem

1 0

2.4.4 A területek értékelésekor megnevez fejleszthető területet/területeket -
egyáltalán nem

0 0



Űrlap III. – TUVV - 4
utólagos űrlap

2.5* A fejleszthető terület  szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül. (Csak egyet jelöljön be.) 
2.5.1 A fejleszthető terület  szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül - mindig 3 0

2.5.2 A fejleszthető terület  szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül - inkább igen 2 0

2.5.3 A fejleszthető terület  szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül- inkább nem 1 0

2.5.4 A fejleszthető terület  szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül - egyáltalán nem 0 0

2.6* A fejleszthető terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat). (Csak egyet jelöljön be.) 
2.6.1 A fejleszthető terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - mindig 3 0

2.6.2 A fejleszthető terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - inkább igen 2 0

2.6.3 A fejleszthető terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - inkább nem 1 0

2.6.4 A fejleszthető terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - egyáltalán nem 0 0



Űrlap III. – TUVV - 5
utólagos űrlap

2.7* A fejleszhető területhez megfogalmazott összegzés az egyes elvárásokhoz  írt 
elemzésekből egyértelműen következik.

2 0

2.8* A területek értékelésekor megnevez kiemelkedő területet/területeket. (Csak 
egyet jelöljön be.) 
2.8.1 A területek értékelésekor megnevez kiemelkedő területet/területeket -mindig 3 0

2.8.2 A területek értékelésekor megnevez kiemelkedő területet/területeket - inkább 
igen

2 0

2.8.3 A területek értékelésekor megnevez kiemelkedő területet/területeket - inkább 
nem

1 0

2.8.4 A területek értékelésekor megnevez kiemelkedő területet/területeket -
egyáltalán nem

0 0

2.9* A kiemelkedő terület  szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül. (Csak egyet jelöljön be.) 
2.9.1 A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül - mindig

3 0

2.9.2 A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül - inkább igen

2 0

2.9.3 A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmai, egyénre szabott, az 
elvárások értékelésére épül - inkább nem

1 0

2.9.4 A kiemelkedő terület kifejtése szakmai, egyénre szabott, az elvárások 
értékelésére épül - egyáltalán nem

0 0



Űrlap III. – TUVV - 6
utólagos űrlap

2.10* A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat). 
2.10.1 A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - mindig

3 0

2.10.2 A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - inkább igen

2 0

2.10.3 A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - inkább nem

1 0

2.10.4 A kiemelkedő terület szöveges értékelése szakmailag megalapozott 
(tartalmazza az értékelést megalapozó adatokat) - egyáltalán nem

0 0

2.11* A kiemelkedő területhez  leírt összegzés a részletes elemzésekből 
egyértelműen következik.

2 0

2.12* Szöveges értékeléseiben helyesen használja a szakterület szaknyelvét. 2 0

3.1* A feladatot a határidők betartásával végezte. 2 0

4.1 Az informatikai támogató felületre az értékelést úgy töltötte fel, hogy 
tanfelügyelő társának is hagyott elegendő időt az egyeztetésre, jóváhagyásra. 1 0



Auditálás
kitöltési útmutató

• Kitöltéskor a megfelelő téglalapba X jelet kell tenni.

• Alapesetben az X jel 1 pontot ér.

• Az „igen” választól eltérő válaszok esetén mindig
szöveges információt, indoklást is kell írni. A „nem
értelmezett” lehetőség használata, jelölése során is
indokolni kell a választ (ebben az esetben nem kerül
beszámításra a százalékos értékelésnél az így
megjelölt sor - az űrlapon lévő állítások esetén
ritkán indokolt ennek a lehetőségnek a választása,
sok esetben kizárt).



Auditálás
kitöltési útmutató

A *- gal jelölt sorok az alapbeállítás értékét (1 pont),
vagy attól eltérő pontokat érnek (0, 2 vagy 3 pont).

• Az állítások értéke a cellákban az értékelő felületen nem
látható, de a szakértői saját oldalon a pdf formátumban
feltöltött űrlapokon megtekinthető.

• Az egyes feladatok elvégzésének fontossága, vagy
mennyisége alapján lett meghatározva, hogy 0, 1, 2,
vagy 3 pontot ér a cella értéke.

• Az informatikai felület az X jel mögötti értékekkel számol
(amíg nem áll rendelkezésre az értékelés informatikai
támogató felülete, a Hivatal e feladattal megbízott
kormánytisztviselője végzi az összesítést, értékelést.)



Auditálás
kitöltési útmutató

• Az állítás részleges teljesülésekor az állítás NEM teljesül, 
ennek megfelelően kell az X jelet bejegyezni! 

• Pontmegosztás NEM lehetséges. 

• A Rendszer az X jel alatti mögöttes értékkel számol, 
összegez, kiszámolja a százalékos arányt. 

• Utólagos auditnál a többválasztós értékelések 
kiválasztásának szabálya:

• mindig: az állítás valamennyi elvárásra/területre teljesül (3 
pont)

• inkább igen: az állítás több mint az elvárások/területek felére 
igaz (2 pont)

• inkább nem: az állítás kevesebb mint az elvárások/területek 
felére igaz (1 pont)

• egyáltalán nem: az állítás egyetlen elvárásra/területre sem 
teljesül (0 pont)



Auditálás
kitöltési útmutató

• A feltöltött dokumentumokra vonatkozó állításnál
minden szakértőnek felelőssége annak szakszerűsége és
teljessége (egyeztetés után kerüljön fel: pl.
Jegyzőkönyv).

• Tanfelügyeletnél az értékelő felületen megjelenő
értékeléseknek szakszerűsége, alátámasztottsága
minden tanfelügyelőnek felelőssége.

• Az auditori űrlap végére szükséges összegzést írni
(szakmai összegzés, nem folyamatleírás). Ha minden
rendben volt, akkor is ki kell emelni azt, hogy mi volt
kiemelkedően jó, illetve hol lehet még fejleszteni. Az
audit során is elsődleges feladat a fejlesztő értékelés. Az
audit során elkészült értékeléshez a szakértő hozzáfér,
ezért is fontos, hogy szakszerű, tényszerű legyen,
segítve az auditált szakértőt szakértői tevékenységének
végzésében, fejlesztésében.



Auditálás
utólagos audit 

Utólagos auditot csak attól az időponttól
megvalósuló minősítésekre és tanfelügyeleti
látogatásokra szervezünk, amikor az utólagos
auditálás űrlapjai felkerülnek a szakértői saját
oldalra, és a szakértők részletesen
megismerték az utólagos auditálásra
vonatkozó értékelési szempontokat (várhatóan
2018. júniusa).



Auditálás
kirendelési szabályok – összerendelő program

Helyszíni audit:

• alapbeállítás: 
• tömeges szervezés esetén 30, vagy annál több napra szervez 

auditálási időpontot, 
• auditor rögtön látja a megszervezett auditori kirendelését,
• a többi érintett (ellenőrzött szakértő, érintett pedagógus, 

vezető, intézmény) az auditori látogatást megelőző napon 
látja az auditori kirendelést, adatait,

• az auditornak az auditori látogatás napjától számított tizenöt 
napon belül kell értékelnie. Az auditált szakértő az auditori
látogatás napjától számított tizenhatodik napon fér hozzá az 
értékeléséhez.

• Egyedi szervezés: 30 napnál korábbra is szervezhető
(egyedi, kézi szervezéssel), legfeljebb az eredeti
minősítés, tanfelügyelet helyszíni időpontja előtti
második napig



Auditálás
kirendelési szabályok – összerendelő program

Utólagos audit:

• alapbeállítás (tömeges kijelölés):
• naptári éven belül tetszőlegesen jelölhető szakértői 

feladatellátás auditálására auditori kirendelés (konkrét 
időpontra vonatkozó – már megvalósult, vagy már 
kijelölt szakértői minősítés, tanfelügyelet utólagos 
auditálására),

• auditor rögtön látja a megszervezett auditori
kirendelését,

• az érintett (ellenőrzött, auditált) szakértő az auditori
értékelés lezárását követően (attól a naptól) értesül az 
utólagos auditról, az értékelése eredményéről (látja az 
űrlapját, százalékos értékét) 



Auditálás
kirendelési szabályok – összerendelő program

Teljes audit:

Teljes auditra (helyszíni + utólagos) a helyszíni 
és az utólagos auditálási szabályok 
vonatkoznak



Következmények

• Ha a szakértő az auditálás során 

- a kompetenciákban 75% 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)



Auditálás - kimutatások
Auditok száma hónapokra lebontva:

• 2017. december 18

• 2018. február 29

• 2018.március 38

• 2018. április 25

• 2018. május 52

Összesen: 162 audit, ebből 76 minősítési, 86 tanfelügyeleti
eljárás során valósul meg május végéig.

• Szakértői szerepre vonatkoztatva:

• Elnök szakértő auditja: 32

• Szakos szakértő auditja: 43

• Oh delegált auditja: 1

• Tanfelügyelő auditja: 10

• Vezető tanfelügyelő auditja: 76



Auditálás - kimutatások
POK területekre

PK_BEK PK_BU

D

PK_DEB PK_EGE PK_ 

GYO

PK_KAP PK_MIS

4 42 4 9 11 18 9

PK_NYI PK_PCS PK_SAL PK_SZE PK_SZF PK_SZO PK_ZAL

16 6 3 10 10 10 10



Auditálás - kimutatások
• Eddig beérkezett értékelések száma: 113 (2018. 05. 

11.)

• Az elvárt, a Minőségbiztosítási Rendszertervben 
megfogalmazott minőségi szint alatt teljesítők 
száma: 4 fő - ismételt audit (2 fő a minimumhoz 
közeli értékelést kapott - figyelemfelhívás)

Eredmények:

• A szakértői (eljárásrendi) tevékenységre vonatkozó 
értékelés tekintetében az átlag 96 %. 

• Szakértői tevékenységre vonatkozó általános 
kérdések tekintetében az átlag 95 %.



Minősítés



Hátralévő eljárások – 2018 ősz
(2018. 05. 07-i adatok)

Eljárás Célfokozat/típus
Hátralévő látogatások 

száma

minősítés

Pedagógus I. 645

Pedagógus II. 2117

Mesterpedagógus 2

Kutatótanár 0

Minősítés összesen: 2764

tanfelügyelet

Intézményvezetői 1286

Intézményi 1187

Tanfelügyelet összesen: 2473

Hátralévő látogatások száma összesen: 5237



Lebonyolított 2018. évi
minősítési eljárások eredménye

(2018. 05. 07-i adatok alapján)

POK Sikeres Sikertelen Összesen

Országos adat
(fő)

3964 321 4285

% 92,51% 7,49%

Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ (fő)

1362 112 1474

% 92,4% 7,6%



Minősítési eljárások eredménye 
2018.

(2018. 05. 07-i adatok)

Sikeres minősítések átlageredménye

Mesterpedagógus Pedagógus I. Pedagógus II.

96,86% 88,62% 96,06%



Minősítési eljárások eredménye, 
a sikertelenség okai

(2018. 05. 14-i adatok)

Sikerteleség 
oka/Célfokozat

Kutató-
tanár

Mester-
pedagógus

Pedagógus I. Pedagógus II. Összesen

Bizottság nélkül 
sikertelen

0 35 106 107 248

Megszüntetve 
nyilatkozat 
alapján

0 6 12 17 35

Nem felelt meg 0 18 2 25 45

Összesen 0 59 120 149 328



Minősítés – 2019. évi jelentkeztetés

Eljárásra jelentkezett
(fő)

Pedagógus I. 3 169

Pedagógus II. 12 958

Mesterpedagógus 2 325

Kutatótanár 29

Összes jelentkező 18 541



2019. évi minősítések

• Jelentkezési adatok ellenőrzése (jogszerű bekerülés 
feltételeinek vizsgálata)

• Miniszteri jóváhagyás – 2018.06.20.

• Pedagógusok és intézmények tájékoztatása –
2018.06.30.

• Bekerülés / be nem kerülés oka – tájékoztatás a 
felületen

• Portfóliófelület nyitása (2018.06.30-2018.11.25.)

• Eljárási díj befizetéséról szóló értesítés



2019. évi minősítések

• POK-ok közreműködésével egynapos képzések, 
igény szerinti mennyiségben a 2019. évi eljárásban 
részt vevő pedagógusok számára

• Figyelmeztető, figyelemfelhívó e-mailek 
pedagógusoknak és intézményvezetőknek



Változások a 2019. évi eljárásban

Útmutatók várható módosítása

- Általános útmutató

- Mesterpedagógus útmutató

- Kutatótanár útmutató

- Bölcsődei útmutató

- Kiegészítő útmutatók (óvodai, szakszolgálati,
intézményvezetői, gyermekvédelmi)



Általános útmutató várható változásai –
2019.

A változtatások a félreérthető megfogalmazások
pontosítását, a hiányzó elemek pótlását szolgálják:
• Jogszabályváltozások követése
• Reflektív interjú eljárásrendje – új fejezet, új melléklet
• 3 évnél nem régebbi dokumentum fogalmának 

pontosítása
• óra/foglalkozáslátogatás résztvevői - pontosítás
• portfólió feltöltöttségének értelmezésére, formai és 

szakmai ellenőrzésére vonatkozó pontosítások – új 
fejezet

• Mellékletek 
• eredetiségnyilatkozat minimális módosítása
• új melléklet: 3. sz. – reflektív interjúhoz



Mesterpedagógus útmutató várható 
változásai – 2019.

- összevont folyamat esetében a pedagógus II.
és Mesterpedagógus eljárás kettéválasztása

- a nyugdíj előtt állók programírására
vonatkozó kiegészítés

- a nyilvános esemény szervezési szabályainak
pontosítása

- Együttműködési megállapodás pontosítása +
minta a szakértői/szaktanácsadói
együttműködésre



Portfóliófeltöltő felület változása 
óvodapedagógusok esetében

Csoportprofil és nevelési terv külön
dokumentumként történő feltöltése



Reflektív interjú

- általános szabályok, eljárásrend,
dokumentumok

- pszichológus esetében reflektív értékelő
interjú – az interjú szakmai részletei a
szakszolgálati kiegészítő útmutatóban
lesz/van

- a kötelező órával nem rendelkező
intézményvezető esetében reflektív interjú –
az interjú részletei a intézményvezetői B)
kiegészítő útmutatóban lesz



Reflektív interjú

- Mikor alkalmazható?

- Kik a szereplői?

- Milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

- Interjú menete

- Interjú lefolytatásának felételei, szabályai

- Interjú dokumentálása



Tanfelügyelet



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet) számokban 2018.

• Pedagógus: nincs

• Intézményvezetői: 2231 látogatás (2018-ban
a harmadik, negyedik vezetői évüket teljesítő
vezetők)

teljesült: 922 látogatás

• Intézményi: 3176 látogatás (székhely,
tagintézmény, intézményegység)

teljesült: 1489 látogatás



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 
(tanfelügyelet) számokban 2019 

Tervezet!
• Pedagógus: 799 látogatás

• Intézményvezetői: 2233 látogatás (2019-ben
a harmadik, negyedik vezetői évüket teljesítő
vezetők)

• Intézményi: 2893 látogatás (székhely,
tagintézmény, intézményegység)



Szakképző intézmények 2018. évi ellenőrzése I.

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 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.

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.

https://uj.jogtar.hu/#lbj61id1525671698482f5d6


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



Szakértő nem jelenik meg a látogatás 
napján – Intézményvezető ellenőrzése 
Amennyiben valamelyik szakértő nem jelenik meg a
látogatás helyszínén, a jelenlévő szakértő értesíti a
területileg illetékes POK-ot, aki felveszi a
kapcsolatot a szakértővel, és tisztázza a tényállást.

Ha késéssel megérkezik a hiányzó szakértő, akkor
a POK értesíti az érintetteket, hogy a szakértő késni
fog, de az ellenőrzést le kell folytatni.

Ha a késés mértéke olyan, hogy az lehetetlenné
teszi a látogatás megvalósítását, vagy a POK
nem éri el a hiányzó szakértőt, akkor a POK törli a
látogatást, és erről értesíti az érintetteket. Az OH
az ellenőrzésre új időpontot jelöl ki.



Vezető tanfelügyelő nem jelenik meg a látogatás 
napján – Intézményellenőrzés esetén

Amennyiben a látogatási napon a vezető tanfelügyelő
akadályoztatása miatt nem tud a helyszínen megjelenni,
abban az esetben az érintett intézmény vezetője értesíti
a területileg illetékes POK-ot, aki felveszi a kapcsolatot
a hiányzó vezető szakértővel, és tisztázza a tényállást.

Ha késéssel meg fog érkezni a vezető szakértő, akkor
a POK értesíti az érintetteket, hogy a vezető szakértő
késni fog, de az ellenőrzést le kell folytatni.

Ha a késés mértéke olyan, hogy az lehetetlenné teszi
a látogatás megvalósítását, vagy a POK nem éri el a
vezető szakértőt, akkor a POK törli a látogatást, és
erről értesíti az érintetteket. Az OH az ellenőrzésre új
időpontot jelöl ki.



Tanfelügyelő nem jelenik meg a látogatás 
napján – Intézményellenőrzés esetén

Ha a két szakértő (tanfelügyelő) közül az egyik távol
marad a látogatási napon, azonban a vezető tanfelügyelő
jelen van, abban az esetben a látogatás akkor valósítható
meg, ha az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy
hozzájárul a helyszíni ellenőrzés két szakértő (vezető
szakértő és szakértő) közreműködésével történő
megvalósításához. A vezető tanfelügyelőnek értesítenie kell a
területileg illetékes POK-ot. A látogatási nap jegyzőkönyvében
ezt a körülményt, valamint az intézményvezető hozzájárulását
fel kell tüntetni!

Ha a helyszíni látogatás két szakértővel valósult meg, a
látogatási nap végén történt egyeztetést követően a vezető
tanfelügyelő által rögzített értékelést az informatikai felületen
a hiányzó szakértőnek nem kell jóváhagynia.

Az intézményvezető hozzájárulása hiányában a
tanfelügyeleti eljárás nem folytatható le, a POK törli a
látogatást.



Tanfelügyeleti látogatást különleges 
esemény miatt félbe kell szakítani

• Ha a látogatást váratlan esemény miatt meg kellett szakítani
és az adott napon nem folytatható az ellenőrzés, akkor csak
abban az esetben értékelhető a vezető/az intézmény és
tekinthető befejezettnek az ellenőrzés, ha a helyszíni
ellenőrzés minden elemének vizsgálatára sor került, és
legfeljebb egy elem vizsgálatát nem tudták teljes
mértékben elvégezni, mivel azt a váratlan esemény
megszakította, azonban az értékeléshez elegendő adattal
rendelkeznek. Ekkor a szakértők - az intézményvezető
véleményének ismeretében - folytatják az eljárást, és az
értékelőlapon, a jegyzőkönyvben jelzik a hiányosságot.

• Ellenkező esetben haladéktalanul értesítik a területileg
illetékes POK-ot, és így az ellenőrzés – rendkívül indokolt
esetben - értékelés nélkül , a jegyzőkönyv feltöltésével
(mely tartalmazza az indoklást) zárul. Ekkor az értékelő
felületen nem kell az értékelést elvégezni a szakértőknek. Az
OH gondoskodik az ellenőrzés újraszervezéséről.



A szakértők a helyszíni látogatás során milyen 
egyéb dokumentumokba tekinthetnek be?

• Tanfelügyeleti kézikönyv: „a tanfelügyelőnek joga van a helyszíni
látogatás során is elkérni, ellenőrizni egyéb kötelező
dokumentumokat aszerint, hogy az előzetes felkészülés után milyen
további információk szükségesek az értékelés pontosításához.”

• A dokumentumok elemzése nem azok jogszabályi megfelelését
vizsgálja, hanem az azokban található információk által az
intézményben folyó pedagógiai munka értékelését.

• Valamennyi nevelési-oktatási intézmény számára kötelező
alapdokumentumok a pedagógiai szabályzók, a kötelezően
használandó nyomtatványok, valamint a nevelési-oktatási
intézmények által nyilvántartott és kezelt pedagógiai-szakmai
dokumentációk körét az EMMI rendelet, valamint a pedagógus-
továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
szóló 277/1997. (XII. 27.) Korm. rendelet határozzák meg.

• A vezető tanfelügyelő a helyszíni látogatást megelőzően jelzi az
intézményvezetőnek, hogy a helyszíni dokumentumelemzés során
mely egyéb dokumentum(ok)ba kívánnak betekinteni.



Mindegyik szakértő értékel
A szakértők a látogatási nap végén egyeztetnek tapasztalataik,
megállapításaik összegzése érdekében. Amíg az ellenőrzést végző
szakértők együtt vannak, célszerű elvégezni az elvárások értékelését, a
kiemelkedő és fejleszthető területek megjelölését, adatokkal történő
alátámasztását.

Amennyiben ez a látogatás végén nem valósul meg maradéktalanul, úgy
valamennyi szakértőnek el kell készítenie a közösen nem értékelt
elvárások értékelését, a kiemelkedő és fejleszthető területek
megjelölését, adatokkal történő alátámasztását. (Erre az informatikai
felület nem alkalmas. Az oktatas.hu/Saját oldalon, a szerkeszthető, az
elvárásokat tartalmazó táblázatokban lehet ezt megtenni.)

Az ellenőrzést vezető szakértő a szakértői egyeztetésnek megfelelően,
vagy részben saját adatgyűjtő lapja, jegyzete alapján elkészíti az ellenőrzés
tapasztalatait összegző szakértői értékelést, ebben értékelési területenként
kiemelkedő és fejleszthető területeket jelöl meg, értékeli az elvárásokat.
Mivel egy összegző értékelés készül, a szakértőknek az egyes
megállapításoknál, értékeléseknél egyességre (konszenzusra) kell jutniuk.

A vezető szakértő értékelését szakértő társa a saját adatgyűjtő lapja,
jegyzete alapján elkészített értékelésével összeveti, az esetleges
eltéréseket egyezteti a vezető szakértővel.



Valamennyi elvárást értékelni kell?

Intézményvezető és intézmény ellenőrzése
esetén valamennyi elvárás esetén szöveges
értékeléssel adható meg az elvárás teljesülésére
vonatkozó megállapítás. Az olyan elvárások
értékelésénél, amelyek a kiemelkedő, vagy
fejleszthető területek leírásában megjelennek,
feltétlenül hivatkozni kell az adott elvárás
teljesülésének magas vagy alacsony szintű
teljesülésére, az értékelést alátámasztó adatokra,
tapasztalatokra.



Szükséges-e minden területnél 
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 lehet kiemelni.

• Amennyiben a szakértők egy adott területen
igazolhatóan nem tudnak egy fejleszthető elvárást,
területet sem megjelölni, abban az esetben a
fejleszthető terület rovatban ezt indokolni kell,
hivatkozva a tapasztalatokra. A szöveges értékelés
mellett az is nagyon fontos, hogy az elvárások
értékelésekor a szakértők hivatkozzanak a megállapítást
megalapozó dokumentumokra, egyéb eszközökre.



Intézményvezető ellenőrzése - A 
szakértők nem jutnak 
konszenzusra
Az informatikai rendszer csak a szakértőtárs
jóváhagyását követően véglegesíti az eredményt.
Amennyiben a szakértők nem jutnak konszenzusra, a
vezető szakértőnek értesítenie kell a területileg
illetékes POK-ot, és az OH minőségbiztosító
szakértő kirendelésével támogatja a szakértők
döntését a vitás kérdésekben. A három szakértő
(beleértve a minőségbiztosító szakértőt) többségi
döntése alapján kerül megjelölésre a vitatott elvárás
értékelése, a kiemelkedő, fejleszthető terület
megjelölése.



Intézményellenőrzés - A szakértők 
nem jutnak konszenzusra

Az informatikai rendszer csak a szakértők
jóváhagyását követően véglegesíti az eredményt.
Ha a vezető szakértő és a szakértők között eltérés
van egy-egy elvárás értékelése, vagy a
kiemelkedő, fejleszthető területek megjelölése
kérdésében, akkor a három szakértő többségi
döntése alapján kerül megjelölésre a vitatott
elvárás értékelése, a kiemelkedő, fejleszthető
terület megjelölése.



Kollégium intézményellenőrzése esetén –
szülői interjú nem hagyható el!
• Az interjún résztvevő szülők kiválasztásakor az

intézményvezetőnek figyelembe kell vennie az intézményt
használó szülői kör jellegzetességeit, ebben az esetben pl. a
lakóhelyet, vagyis az intézménytől való távolságot is.

• Az interjút úgy kell szervezni, hogy a kijelölt időpont a lehető
legalkalmasabb legyen a szülőknek (pl. délutáni időpont
megadása). Nem előírás, hogy az interjúkat a délelőtt
folyamán kell felvenni. A megfelelő időpont egyeztetése
során kölcsönösen alkalmazkodni kell egymáshoz, és az
intézményvezető a kapcsolatfelvétel során a szülői interjú
megszervezéséről tájékoztassa a vezető tanfelügyelőt.

• Ha a szülői interjún nem jelenik meg minden erre felkért
szülő, akkor a jelenlevőkkel kell a szakértőknek elkészíteni
az interjút (a jegyzőkönyvben ezt dokumentálni kell).



A szervezéshez szükséges szakértői 
adatoknál megadott intézményvezetői 
tapasztalat csak tényleges tapasztalat lehet

Többcélú intézmény vezetője esetében a
szakértő olyan intézménytípusban jelölje
meg az intézményvezetői (tagintézmény-
vezetői, intézményegység-vezetői)
tapasztalatot, amely intézménytípusban a
pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges végzettséggel,
szakképzettséggel rendelkezik, és van öt év
szakmai tapasztalata az adott
intézménytípusban.



Költségtérítés

Változás a gépkocsi-elszámolás kötelező
dokumentumaiban – törzskönyv feltöltése kötelező
(hiánypótlások kérése megtörtént, feldolgozás
folyamatos)

Köszönjük:

- Elszámolások határidőben történő beküldését

- Azonos havi igények egy elszámolásban történő 
benyújtását

- Az elszámolások dokumentumainak pontos 
feltöltését



Költségtérítés - kérések

- Elszámolás időpontja: az elszámolás feltöltése ne
előzze meg a kiküldetés időpontját

- A számlán az Oktatási Hivatal nevén és címén
kívül más nem szerepelhet!

- Előzetes egyeztetés a POK-kal vagy a
Pedagógusminősítési Osztállyal

- 100 km-en belüli szállásigény esetén

- Kiküldetés helyszínének változása esetén

- Szállásköltség – több szabálytalanság is előfordult
(több személy, több éjszaka, pont a maximálisan
igényelhető összeg)



Költségtérítés - kérések

- Előzmények mező fontossága

- Egyéb szakértői tevékenység pontos
megjelölése fontos (pl. …POK szakértői
konferencia, auditálás, tréneri munka)

- Kiküldetés helyszínének változása

- Szakértő szállítása esetén a szakértőtárs
megnevezése

- Duplikált elszámolás indoklása (miért tölti fel
újra ugyanazt?)

- Névváltozás



Költségtérítés - kérések

- Többlet km indoklása (konkrét útvonal, érintett
települések megnevezése)

- Hova mező: a felkeresett intézmény címét kell
feltüntetni

- Hiánypótlás: mindkét szakterület (szakmai,
pénzügyi) jóváhagyását követően a piros keretben
lévő mezőkben (nem újabb elszámolás
benyújtásával)



Költségtérítés - kérések

- Névváltozás jelzése a forgalmin, törzskönyvön –
scannelt dokumentumon kézzel jelölve a változást
vagy külön nyilatkozatban

- Nyilatkozatok dátuma egyezzen az utazás
dátumával, legyen aláírva

- Törzskönyv mindkét oldalának scannelése
szükséges

- A beküldött elszámolás mellékletei egyezzenek a
rendszerbe feltöltött dokumentumokkal!



Költségtérítés – tájékoztatás kérése

Rendelkezésre álló dokumentumok:

- Költségtérítési tájékoztató

- Felhasználói kézikönyv

Szakmai kérdés esetén: eletpalya@oh.gov.hu

Pénzügyi kérdés esetén: 
FALCONpenzugyek@oh.gov.hu

Levélben fontos feltüntetni az elszámolás 
sorszámát!

mailto:eletpalya@oh.gov.hu
mailto:FALCONpenzugyek@oh.gov.hu


A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb, megvalósult fejlesztései

• A Szervező felületen a látogatásokat kategorizáltuk (élő,
törölt, múltbéli), jelöltük a látogatásokkal kapcsolatos
teendőket, ezzel minden éritett számára áttekinthetőbbé
téve a felületet.

• A tanfelügyelet esetében is áttértünk a 30 napos
felkészülési időre.

• 2018. május 8-ától a szakértői kirendelések az alábbiak
szerint alakulnak.
Megkülönböztetünk kétféle településtípust:

• legfeljebb 20 szakértővel,
• több, mint 20 szakértővel rendelkező település.
A legfeljebb 20 szakértővel rendelkező települések
esetén nem rendelünk ki 20 km-es távolságon belül
szakértőket feladatvégzésre. Ezzel növeljük az objektív
értékelés lehetőségét.



A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb, megvalósult fejlesztései

• A szakértői aktivitás hatékonyabb kezelésére bevezettük
a szakértői aktivitás hatályosságát. (pl.: A szakértő
szeptember 1-én nyugdíjba vonul. A szakértő jelzésére a
hatályosság rögzítésével az augusztus 31-e utáni
kirendeléseit töröljük, ez utáni dátumra kirendeléseket
már nem fog kapni. A szeptember 1-e előtti látogatásai
élők maradnak.)

• A szakértői terhelés csökkentésének érdekében
bevezettük, hogy a tanfelügyelet esetében a
tanfelügyeletek publikálásakor (november 30.) vezető
tanfelügyelői szerepre a szakértők csak minden második
héten kaphatnak kirendelést. Ez a funkció csak az éves
publikálás előtt él, a látogatások újraszervezésekor a
szervezhetetlen látogatások számának jelentős
növekedése miatt nem használható.



A Szervező és Összerendelő modul 
fontosabb, megvalósult fejlesztései

• Félautomata szervezés bevezetésével (POK
munkatársak rendelik ki a szakértőket) automatikusan
már nem (vagy csak rendkívüli esetben) szervezünk 100
km-en túli látogatásokat.

• A terheléskiegyenlítés bevezetésével a szakértők
leterheltsége sokkal egységesebbé vált. Nyilván nem
lehet teljesen egységes, mindig lesznek kivételek, de
számuk minimálisra (10 alatti) csökkent.

• Folyamatban van az audit kirendelések
automatizálásának fejlesztése. Ezzel és a jövő évi
minősítések és tanfelügyeletek számának
emelkedésével számítani kell a szakértői terhelések
naptári évre vetített növekedésére.

• Az esetleges szoftverhibák javítása és a szakértőket
közvetlenül nem érintő fejlesztések folyamatosak.



Köszönjük a figyelmet!

szikora.agnes@oh.gov.hu

marosi.katalin@oh.gov.hu
gerendas.janos@oh.gov.hu


