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köznevelési elnökhelyettes 



Az Oktatási Hivatal célja

Minden köznevelési intézmény és pedagógus számára 

biztosítani a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

köznevelési közfeladat-ellátás keretében

A jogszabályokban meghatározott szakmai szolgáltatások hozzáférésének minőségi, egységes

magas szakmai színvonalon történő biztosítása az ország egész területén.



A Pedagógiai Oktatási Központok feladat-
ellátási / területi lefedettsége



Köznevelési Programok 

Főosztálya

Pedagógiai Oktatási

Központok (15)

Köznevelési szakterületi 

együttműködés 

az Oktatási Hivatalban 

Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltatások Koordinációs 

Főosztálya
Tanügy-igazgatási Főosztály

Köznevelési intézmény fenntartók

Köznevelési intézmények

Szaktanácsadók

• Országos Középiskolai 

Tanulmányi Verseny 

(OKTV)

• Országos 

Kompetenciamérés 

• Középiskolai felvételi 

eljárás

• A pedagógusok 

minősítő eljárása

• Pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés 

(tanfelügyelet)

A PSZKF ellátja a pedagógiai-

szakmai szolgáltatások 

országosan egységes 

működtetését, koordinálja a 

Pedagógiai Oktatási 

Központok tevékenységét.



A szaktanácsadás

célja

• a pedagógusok munkájának fejlesztő 

célú támogatása

• szakterületükkel, munkakörükkel 

összefüggő szakmódszertani segítése

• a pedagógusok szakmai 

előmenetelének támogatása

• az intézményvezetők és az intézmények

pedagógiai munkájának a támogatása

• a központi igényfelmérőben leadott 

szolgáltatási igények ellátása



A cél eléréséhez vezető stratégia



A szaktanácsadói rendszer működtetése

• egységes eljárásrend alkalmazása a 

feladatellátás érdekében

• egységes dokumentációs rendszer 

• szaktanácsadói névjegyzék 

informatikai felülete

• az eljárásrend és a dokumentáció 

felülvizsgálata, fejlesztése



A PSZKF hatásköre és feladatai

• a pedagógiai szakmai szolgáltatások egységes és minőségi

megvalósítása érdekében szakmai iránymutatást ad

• országosan egységes eljárásrendekkel/protokollokkal irányítja a

pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását

• beszámoltatja a szaktanácsadás munkacsoport tagjait a feladatok

időarányos végrehajtásáról

• rendszeresen ellenőrzi a POK beszámolóiban és a szaktanácsadás

feladatellátásának nyilvántartó rendszerében rögzített adatokat

• adatot szolgáltat, országos összegzéseket készít a szaktanácsadás

működéséről, tapasztalatairól

• szerződések kezelése, fontos változás, hogy 2019. január 1-től már

határozatlan időre kötjük a szaktanácsadókkal.



• a központi igényfelmérés adataiból megyei adatokat generál, azokat

kezeli, ezekkel kapcsolatban adatot szolgáltat

• megtervezi az adatok figyelembe vételével a rendelkezésre álló

szaktanácsadói kapacitás függvényében a szakmai szolgáltatásokat

• a központi igényfelmérés adatai alapján elvégzi a szükséges

egyeztetéseket a szaktanácsadók és az intézmények között

• ellátja az illetékességi területén a szaktanácsadással kapcsolatos

szervezési és koordinálási feladatokat

• a rendelkezésre álló szaktanácsadói névjegyzék alapján elkészíti és

vezeti a szaktanácsadás feladat-ellátási nyilvántartó rendszerének

dokumentumait

• illetékességi területén irányítja a szaktanácsadók szakmai munkáját

A POK hatásköre és feladatai



A szaktanácsadás OH munkacsoport 
működése, feladatai

Az OH munkacsoportot a PSZKF megbízott munkatárs vezeti, a tagokat

a POK-ok delegálják. POK-onként legfeljebb 2 fő referens vesz részt a

szaktanácsadás munkacsoport munkájában. A munkacsoport szakszerű

és hatékony működésének a horizontális tanulás és tudásmegosztás a

legfontosabb alappillére.



Együttműködés a Pedagógiai Oktatási 
Központokkal 

A visszajelzésekből…

• „A szaktanácsadói munkám koordinálása hatékony és 
optimális volt.

• A megyei POK munkáját példaértékűnek tartom.

• Az információáramlás jól szervezett, a dokumentáció 
egyszerűsödése kedvező irányú, a munkatársak 
nagyon segítőkészek.

• POK munkatársai naprakész, pontos tájékoztatást 
adnak mindenkor.

• Nagyon jónak tartom a szaktanácsadói értekezleteket.

• Nagyon hasznos volt az Őszi Szakmai Napok 
rendezvénysorozat.”



Helyzetkép a feladatellátás alapján 
2018. 12. 31.

Szolgáltatási 

Terület

Szaktanácsadók 

száma

Beosztott feladat 

2018.12.31.

Összes rögzített 

feladat

1 540 26 762

Tantárgygondozás 1398 3 898

Tematikus 

szaktanácsadás

680 1 655

Nemzetiségi 

szaktanácsadás

40 325



Szolgáltatási terület
Beosztott feladat 

2018.12.31.

Pedagógiai értékelés 537

Pedagógiai tájékoztatás 1 217

Tanügyigazgatás 218

Pedagógusképzés 3 515

Versenyekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatás 3 148

Tanulótájékoztatás 98

Igényelt lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszer működtetése
146

Jogszabályi kötelezettség alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése
233

Általános szakmai tanácsadás 3 217

Szakmai anyag készítése 809

POK értekezlet 4 757

Intézményi delegált (minősítés) 749

Vezető szaktanácsadói feladat 908

Bázisintézményekben koordinátori feladatok ellátása 636

Intézményi lemondás 1 052



POK Igények 2017

Békescsabai POK 1677

Budapesti POK 4880

Debreceni POK 2453

Egri POK 1447

Győri POK 2785

Kaposvári POK 1992

Miskolci POK 2507

Nemzetiségi POK 566

Nyíregyházi POK 2251

Pécsi POK 2000

Salgótarjáni POK 1750

Szegedi POK 4296

Székesfehérvári POK 3017

Szolnoki POK 2862

Zalaegerszegi POK 1682

POK Szaktanácsadók száma beosztott feladat  2018.12.31.
teljesítés igazolás kiadva 

2018.12.31.

Békéscsabai POK 75 1 119 1 039

Budapesti POK 363 6 917 4 811

Debreceni POK 63 932 841

Egri POK 87 1 448 1 437

Győri POK 107 2 473 2 473

Kaposvári POK 76 1 360 1 151

Miskolci POK 73 1 313 1 152

Nemzetiségi POK 40 529 173

Nyíregyházi POK 73 678 651

Pécsi POK 61 823 800

Salgótarjáni POK 46 780 731

Szegedi POK 150 3 151 2 890

Székesfehérvári POK 99 1 658 1 582

Szolnoki POK 136 1 786 1 650

Zalaegerszegi POK 91 1 795 1 520

Összesen 1 540 26 762 22 901
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A  szaktanácsadói kapacitás jellemzői

• 2018.12.31.-én 1917 fő mesterpedagógus szerepel a
szaktanácsadói névjegyzékben, közülük 151 főnek megszűnt
a jogviszonya vagy tartósan távol van.

• Az 1917 fő közül az Oktatási Hivatal december végén 1540
fővel kötött szaktanácsadói feladatok ellátására határozatlan
idejű szerződést. Közülük 124 fő kap vezető szaktanácsadói
megbízást.

• A többi mesterpedagógus szaktanácsadó nem állami
fenntartású intézményben dolgozik.



A szaktanácsadói kapacitás

2018.

Mesterpedagógus 

szaktanácsadó: 

1917 fő



A szaktanácsadók leterheltsége országosan
2018.12.31.
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szaktanácsadói alkalom

A beosztott feladatok alapján átlagosan: 17 alkalom/fő
Szaktanácsadói alkalom - Megbízólevelek



A szaktanácsadás folyamata

19

• Igényfelmérés

• Adatfeldolgozás

• Megbízólevelek

Előkészítés

• Óralátogatás 
tapasztalatainak 
megbeszélése

• PSZFT elkészítése

• Látogatás lezárása

Szaktanácsadói 
látogatás

• Szaktanácsadói
tevékenység 
dokumentációja

• Elégedettségi 
kérdőívek

Tevékenység 
lezárása



A 

szaktanácsadók 

feladatai

• a szaktanácsadói feladatokat a szaktanácsadás protokollja

szerint látja el

• kapcsolatot tart a POK területi referensével, a látogatás

szervezőjével az intézmények vezetőivel és pedagógusaival

• részt vesz a szaktanácsadók központi értekezletein a POK-

okban/az OH-ban

• felkészül a szaktanácsadói látogatásokra

• reflexiót, összegzést készít saját szaktanácsadói

tevékenységéről

• közreműködik a szaktanácsadói látogatások tapasztalatainak a

fejlesztésekbe történő visszacsatolásában

• felkérésre szakmai konzultáció szervezése

• részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek

szervezésében

• részvétel a pedagógus-továbbképzési feladatokban (képzői

feladatok ellátása)

• rendszeres tartalmi és módszertani önképzés

• az új módszerek megismerése, kipróbálása, továbbadása

• a szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,

dokumentálása



OKTATÁSI HIVATAL

A szaktanácsdás dokumentumai

• Látogatási adatlap tantárgygondozó szaktanácsadáshoz

• Látogatási adatlap tematikus szaktanácsadáshoz

• Programlap

• Szakmai anyag

• Szaktanácsadói beszámoló

• Tájékoztató levél pedagógusnak

• Tájékoztató levél intézményvezetőknek

• A pedagógus szakmai tevékenységének a bemutatása

• A pedagógus szakmai fejlődési terve (pszft)  

• Intézményfejlesztési terv

• Jegyzőkönyv 

• Jelenléti ív

• Elégedettségmérő kérdőív pedagógusoknak

• Elégedettségmérő kérdőív intézményvezetőknek

• Útiköltség-elszámolás



Fontos kérdések (elégedettségmérés)

Tájékozott – szakterületéhez kapcsolódóan – a nevelési-oktatási 

intézményekben megvalósuló modellértékű pedagógiai 

kezdeményezésekről, jó gyakorlatokról. 

A nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozó 

jogszabályokat és egyéb szabályozó dokumentumokat ismeri. 

A pedagógus problémáira nem ad kész válaszokat, hanem segíti a 

döntéshozatalát, fejlődését. 

Jól ismeri az eredményes kommunikáció gyakorlatát a meggyőző 

kommunikáció összetevőit. 



Műhelykonferenciák, tapasztalatcsere lehetősége a szaktanácsadók 

számára.

A szakértő kollégákkal való konzultáció lehetősége a minősítés, 

tanfelügyelet tapasztalatairól.

A legfrissebb változásokról, kutatási eredményekről, 

konferenciákról, pályázatokról stb. első kézből kellene értesülnünk.

Többször előfordult, hogy a szaktanácsadói nap után az érintett 

kollégák megkerestek és személyesen kérték ki a véleményemet.

Továbbképzéseken való részvétel lehetősége.

Szaktanácsadói visszajelzések, 

javaslatok a szakmai feladatokkal

kapcsolatban



Szaktanácsadás elégedettségmérési 
adatok (országos)

a pedagógusok részéről 

Az adatszolgáltatás időszaka: 2018.12.31.

Pedagógus elégedettségmérés: 1 982 fő

Pedagógus országos átlag:

• A szaktanácsadói látogatás megfelelt az elvárásaimnak: 4,78

• A látogatás szervezettségével elégedett vagyok: 4,89

• A szaktanácsadó felkészültsége megfelelő: 4,94

• A szaktanácsadó módszertani tudása megfelelő: 4,88

• A szaktanácsadó előremutató, releváns visszajelzéseket adott: 4,95

• A szaktanácsadó kommunikációja nyílt és hiteles: 4,95



Szaktanácsadás elégedettségmérési 
adatok (országos) 

az intézményvezetők részéről

Az adatszolgáltatás időszaka: 2018.12.31.

Vezetői elégedettségmérés: 1 235 fő

Vezetői országos átlagok: 

• A szaktanácsadói látogatás megfelelt az elvárásaimnak. 4,96

• A látogatás szervezettségével elégedett vagyok. 4,97

• A szaktanácsadó felkészültsége megfelelő.4,97

• A szaktanácsadó módszertani tudása megfelelő. 4,96

• A szaktanácsadó előremutató, releváns visszajelzéseket adott. 4,91

• A szaktanácsadó kommunikációja nyílt és hiteles. 4,98

• A szaktanácsadói látogatás támogatta az intézményvezetői/vezetői 
munkámat. 4,91



Kiemelt feladatok 2019-ben

• A mesterpedagógus 
szaktanácsadók továbbképzési 
lehetőségei.

• Az új megbízású  
mesterpedagógus 
szaktanácsadók integrálása a 
szaktanácsadói rendszerbe.

• Az újonnan belépő 
szaktanácsadói szakterületek 
képzéseinek, 
továbbképzéseinek fejlesztése 
(gyógypedagógia, digitális 
szaktanácsadás) és megújítása.

• A megnövekedett 
szaktanácsadói létszám területi 
és szakterületi 
egyenletlenségének 
csökkentése, a feladatellátás 
minőségének javítása. 

• A vezető szaktanácsadói 
rendszer működtetése, a 
munkaközösségi munka 
intenzitásának a növelése.

• A bázisintézmények dinamikus 
részvétele a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban.

• Szaktanácsadói rendszer 
minőségbiztosításának 
kidolgozása.



A megújított szaktanácsadói rendszer 

felépítése és kapcsolatrendszere



A vezető szaktanácsadói rendszer 
működése

• A 2018. év kiemelt feladata volt a munkaközösség tagjainak a
megismerése helyszíni látogatások során.

• A programok ajánlásával és megvalósításával aktívan részt vettek a
Pedagógiai Szakmai Napokon.

• 2018. december 19-én kerültek kiírásra a vezető szaktanácsadó
pályázatok összesen 136 területen. A beérkező 135 pályázatból 124
került elfogadásra.



A vezető szaktanácsadói rendszer 
működése

• A pályázatok elbírálása során figyelembe vett 
szempontok

• A formai követelményeknek való megfelelés

• A pályázó szakmai önéletrajza (szaktanácsadással
kapcsolatos kompetenciák, tevékenységek bemutatása)

• Motivációs levél (vezető szaktanácsadóként elérendő célok
megfogalmazása)

• 2018-ban ellátott szaktanácsadói feladatok bemutatása

• A pályázó szaktanácsadói feladataival kapcsolatos intézményi
visszajelzések

• A vezető szaktanácsadói szakmai program tartalma a
pályázott szakterületnek megfelel.

• Vezető szaktanácsadói program részletezése



A  vezető szaktanácsadók feladatai

• a munkaközösségébe, munkacsoportjába tartozó szaktanácsadók szakmai
munkájának támogatása,

• éves munkaterv elkészítése,

• a szaktanácsadói munkaközösség, szaktanácsadói csoport munkájának,
együttműködésének szervezése, a hálózati tanulás támogatása

• a POK szaktanácsadói koordinátorával együttműködve részvétel a
szaktanácsadás monitoringjában az elfogadott protokoll szerint,

• a köznevelési ágazati célokkal összhangban álló tartalmi és módszertani
fejlesztések, innovációk helyi implementációjának támogatása,

• a szaktanácsadók visszajelzéseinek összegyűjtése, ezek alapján fejlesztési
javaslatok készítése

• megyei szinten modellértékű kezdeményezések, jó gyakorlatok gyűjtése,
elterjesztése, adaptációjuk segítése,

• szakterületéhez kapcsolódóan megyei szintű műhelymunkák,
bemutatóórák/foglalkozások tartása és szervezése,

• képzői, tréneri, multiplikátori feladatokat ellátása



Kiemelkedően jó együttműködés volt 
tapasztalható az alábbi esetekben

• Pedagógiai Napok

• közreműködés

• népszerűsítés,

• látogatásra agitálás

• Szaktanácsadói minikurzusok

• javaslattétel témákra

• javaslattétel a résztvevőkre

• Belső képzések tartása

• Vezető szaktanácsadói munkaközösségi értekezletek 
szervezése



A vezető szaktanácsadók kiemelt feladatai 
2019-ben

• Továbbra is elvárás a magas 
szintű szakmai színvonal 
megvalósulása, a csoportjába 
tartozó szaktanácsadók 
szakmai munkájának 
támogatása.

• Közreműködés a 
szaktanácsadók 
minőségbiztosítási 
rendszerének és 
értékelésének hatékony 
működtetésében.

• A vezető szaktanácsadók 
további feladata annak 
megvalósítása, hogy a 
szaktanácsadói rendszer 
működtetésének hierarchikus 
felépítéséből adódó irányítási 
struktúra kiegészüljön egy 

széles alapokon nyugvó 
szakmai kapcsolati hálóval.

• Rendszeres tájékozódás a 
szaktanácsadói rendszerrel 
kapcsolatos további 
fejlesztésekről (pl. 
Informatikai felület) és az 
információk továbbítása a 
munkacsoport felé.



A vezető szaktanácsadók szakterületi megoszlása 
2019.

Szakterület Vezető szaktanácsadó (fő)

Alapfokú művészetoktatás 2

Természetismeret 8

Idegen nyelv 11

Informatika 2

Iskolai könyvtár 1

Kollégium 0

Magyar nyelv és irodalom 14

Matematika 9

Művészetek 3

Óvodapedagógusi 18

Tanítói 14

Technika 0

Testnevelés és sport 4

Történelem 9

Szakképzés 1



A vezető szaktanácsadók szakterületi 
megoszlása 2019.

Szakterület Vezető szaktanácsadó (fő)

Digitális szaktanácsadás 0

Erkölcstan, Etika, Filozófia 0

Gyógypedagógus 0

Szakképzés 1

Intézményfejlesztési 9

Kiemelt figyelmet igénylő 8

Konfliktuskezelési 1

Hátrányos helyzetű 2

Pedagógiai mérés-értékelési 8

ÖSSZESEN: 124



Vezető szaktanácsadók a POK-ban
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Szaktanácsadói kapacitás bővítése 1.
a 2018. évi rendkívüli mesterpedagógusi minősítés alapján 

jelentkezést 
nem 

fogadták el: 
172 fő

jelentkezését 
elfogadták: 

181 fő

volt 
szaktanácsadói 
képzése: 7 fő

szaktanácsadói 
képzésre 

jelentkezett: 166
fő

a képzést sikeresen 
befejezte: 166 fő

sikeresen 
minősült: még 
folyamatban 

összesen 
jelentkezett: 

353 fő



Szaktanácsadói kapacitás bővítése 5.
a 2018. évi rendkívüli mesterpedagógusi 

minősítés alapján 

• A 2018. évi rendkívüli eljárásra 353 fő pályázott

• A pályázók 637 hiányterületre adták be a pályázatokat

• 172 fő kapott elutasítást

• 181 fő került be a szaktanácsadói képzésekbe, akik a
képzés sikeres befejezése után részt vesznek a rendkívüli
minősítési eljáráson

• 2019-től velük, mint új szaktanácsadókkal bővül a
szaktanácsadói feladatellátás



Szaktanácsadói Képzések

Lezajlott képzések:

o Óvoda (16 fő)

o Nemzetiségi szaktanácsadói felkészítés (13 fő)

o Kiemelt figyelmet – BTMN (11 fő) és SNI (19 fő) és Tehetség (7fő)

o Konfliktuskezelési (9 fő)

o HH (19 fő)

o Intézményfejlesztési (18 fő)

o Gyógypedagógia (várhatóan 17 fő 5 már mester)

o Szakképzés (8 fő)

o Humán (20 fő 2 már mester)

o Reál (7 fő 2 már mester)

o AMI (12 fő)

o Kiemelt figyelmet – BTMN (8 fő 7 már mester) és Tehetség (9 fő 7 már 
mester)



Minikurzusok
• Központi szervezésben:

o Hagyományos és digitális eszközök a tanításban (alapképzés) 3x 16 
fő

o 2019-re tervezett

Az informatika témakörében újabb haladóbb szintű minikurzus 
fejlesztése.

Pedagógiai-értékelés területén is több minikurzus fejlesztése

• POK-ok szervezésében:

o Kommunikáció, retorika, prezentáció

o Tanácsadás – kommunikáció

o A szaktanácsadók felkészítése a hh/hhh-s gyermeke, tanulók 
nevelését-oktatását segítő intézmények hatékony támogatására, 
nevelésére 

o Feladatlapmegfelelőség-vizsgálat tantárgygondozói szakmai 
szolgáltatásokhoz

o Szaktanácsadók felkészítése a DIFER Programcsomag 
alkalmazásának támogatására



Országos verseny Saját verseny

Összesen: 685 db 305 db

A tanulmányi versenyekkel kapcsolatos 

feladatot teljesítő szaktanácsadók száma

(2017/2018-as tanév) 
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Pedagógus továbbképzéseket tartó 
szaktanácsadók 

száma POK bontásban (2018 I. félév)
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Összesen: 54 fő
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Pedagógustovábbképzéseket tartó 
szaktanácsadók száma POK bontásban (2018. 

II. félév)

Összesen: 58 fő



A szaktanácsadás informatikai 
felületének fejlesztése

• Szaktanácsadás támogató felület fejlesztése zajlik

• 2019 januárjában az igényfelmérés már az új felületen került
megvalósításra.

• Várhatóan 2019. december 31-i dátummal fejeződik be a teljes
felület fejlesztése.

• Tervezetten olyan funkciók kerülnek kialakításra mint pl.
• szaktanácsadói munkacsoportok adminisztrálása,

• szaktanácsadói dokumentumok generálása és nyilvántartása,

• szaktanácsadói összerendelések kezelése,

• elégedettségmérő kérdőív rögzítése,

• lemondások kezelése.



Sikeres 2019-es évet kívánok!


