
Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr! 

Az Oktatási Hivatal a 2022. évi pedagógiai-szakmai szolgáltatások megtervezéséhez igényfelmérést 

végez. Szolgáltatásainkkal arra törekszünk, hogy minél szélesebb választékot kínáljunk Önöknek, annak 

érdekében, hogy az intézmény sajátos szükségleteinek megfelelően választhasson kínálatunkból, 

amelyeket személyes látogatás és online formában is biztosítunk. Az igényelt pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás megvalósulásának formáját (személyes vagy online) a szolgáltatás szervezésekor az 

Oktatási Hivatal területi szervezeti egységei, a pedagógiai oktatási központok fogják Önnel egyeztetni. 

A kitöltött igényfelmérő kérdőívek kiértékeléséből származó információk alapul szolgálnak a 

pedagógiai oktatási központok éves munkájának a megtervezéséhez. Az igényfelmérő kérdőív pontos 

és minél teljesebb körű kitöltésével tervező munkánkat segíti. 

Kérjük, amennyiben az Ön intézményének egy vagy több feladatellátási helye van, úgy a felmerülő 

szaktanácsadási, szakmai szolgáltatási igényt feladatellátási helyenként töltse ki.  

Az igényfelmérő kérdőív kitöltési határideje: 2021. december 15.   

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a kitöltési útmutatót. 

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az igényfelmérő adatlap értelmezéséhez és 

kitöltéséhez. 

Jogszabályi háttér 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet  

 az Oktatási Hivatalról szóló121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet  

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben való végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

  a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 

és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) 

EMMI rendelet  

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

Kérjük, az igényfelmérő felületre történő belépéshez használja a www.oktatas.hu oldalhoz kapcsolódó 

felhasználó nevét és jelszavát, amennyiben annak validációja a mesterjelszó kezelő rendszerben már 

megtörtént. 

Amennyiben Önnek még nincs mestervalid jelszava a mesterjelszókezelő rendszerben az 

igényfelmérőhöz kérem a következők szerint legyen kedves eljárni! 

A belépés folyamata  

Amennyiben Ön Intézményvezető: Az intézményvezetőnek (vagy a mesterjelszó-kezelő rendszerhez 

hozzáférő személynek) be kell jelentkeznie a Mesterjelszó-kezelő rendszerbe. Mesterjelszó-kezelő 

rendszer: https://kir2mester.kir.hu/ 

http://www.oktatas.hu/
https://kir2mester.kir.hu/


 

Belépés után:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A KIR rendszerek menüpontban a „Pedagógiai szakmai szolgáltatások – Igényfelmérő 

Intézményvezetői belépés”-t és a „Pedagógiai szakmai szolgáltatások – Igényfelmérő Intézményi 

belépés” -t kell választani. 

 



 A mesterjelszó-kezelő rendszerben a „Pedagógiai szakmai szolgáltatások – Igényfelmérő 

Intézményi belépés” alkalmazáshoz kell jogosultságot adni az igényfelmérőt kitöltő feladatellátásihely 

vezetőnek.  

Amennyiben Önhöz nem tartozik feladatellátási hely akkor is ki kell választania az „Pedagógiai 

szakmai szolgáltatások – Igényfelmérő Intézményvezetői belépés” és az „Pedagógiai szakmai 

szolgáltatások – Igényfelmérő Intézményi belépés”-menüpontot is.  

Az „Pedagógiai szakmai szolgáltatások – Igényfelmérő Intézményvezetői belépés” alatt akkor is ki 

kell osztani a jogosultságot, ha Ön az igényfelmérőt kitöltő személy.   

Ennek módja, hogy az intézményvezető a KIR felhasználók menüpontra kattint, utána a 

feladatellátásihely vezetőnél, akinek jogot akar adni a neve mögötti sorban a kék Jogosultságok gombra 

kattint, majd az „Pedagógiai szakmai szolgáltatások –  Igényfelmérő Intézményi belépés” szervező 

alkalmazás sornál a „Belépési jogosultság hozzáadása” gomb használatával az érintett feladatellátási 

helyhez / feladatellátási helyekhez kiosztja a jogosultságot.  

Felhasználói nézet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KIR Személyi nyilvántartó és adatkarbantartó alkalmazás esetén is szükség van a feladatellátási hely 

szintű jogosultság kiosztására. Ehhez a KIR felhasználók menüpontban az érintett felhasználó számára 

a „KIR személyi nyilvántartás” rendszerhez kell jogosultságot kiosztani a „Belépési jogosultság 

hozzáadása” gomb használatát követően a felsorolt feladatellátási helyek mögött található „Jogosultság 

hozzáadása” gomb megnyomásával. A felhasználó azokhoz a feladatellátási helyekhez fér hozzá, 

melyek neve mögött a „Jogosultsággal rendelkezik” oszlopban zöld pipa látható. Abban az esetben is 

szükség van a feladatellátási hely szerinti jogosultság kiosztására, amennyiben az intézmény csupán 

székhellyel rendelkezik. 

 

Ezt követően az https://www.oktatas.hu/ oldalon validálnia kell a Mester jelszavát a lentebb leírt módon. 

https://www.oktatas.hu/


Amennyiben Ön Feladatellátásihely vezető: 

Aki az intézményi igényeket fogja rögzíteni, be kell regisztrálnia (ha még nincs látogató típusú 

felhasználója) a https://www.oktatas.hu/ oldalra. Ehhez a Bejelentkezés, majd a Regisztráció gombot 

kell megnyomni, és követni az oldalon található utasításokat.  

A regisztráció megerősítése (a regisztrációs email-ben kapott linkre történő kattintás) után be kell lépni 

a Bejelentkezés gombbal, és a jobb felső sarokban található Saját oldal gombra kell kattintani. 

 

A bal oldali Alapadatok menüpontban a Mesterjelszó-validáció gombra kell kattintani.  

 

https://www.oktatas.hu/


Az oldalon a felhasználónak meg kell adnia a Mesterjelszó-kezelőben létező felhasználónevét, az ahhoz 

tartozó jelszavát és intézményének OM azonosítóját.  

 

A felhasználónévnél ügyelni kell a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére, amennyiben a Mesterjelszó-

kezelőben pl. nagybetűvel kezdődő felhasználónév szerepel, úgy itt is ezt kell megadni. Egy 

Mesterjelszó-kezelős felhasználót csak egy látogató felhasználóhoz lehet hozzákapcsolni. 

A Validáció gombra kattintva helyesen megadott adatok esetén a rendszer összerendeli a Mesterjelszó-

kezelőben létrehozott felhasználót a látogató felhasználóval. Sikertelen validáció esetén a felhasználó 

hibaüzenetet kap. 

A felhasználó a sikeres validáció után éri el az igényfelmérőt a https://www.oktatas.hu/igenyfelmero 

oldalon. 

Amennyiben a validációt követően azonnal átlép a https://www.oktatas.hu/igenyfelmero oldalra akkor 

ott már nem kell újra bejelentkeznie. 

Amennyiben később szeretne a https://www.oktatas.hu/igenyfelmero oldalra belépni akkor az 

oktatas.hu oldalon használt felhasználónevével és jelszavával tud bejelentkezni. Itt a „Felhasználó 

típusaként” a legördülő menüből a „Látogatót” kell kiválasztania. 

Amennyiben további kérdései vannak az igényfelmérővel kapcsolatban, akkor a területileg illetékes 

POK-os kollégák szívesen segítenek Önnek valamint az szszo.pszkf@oh.gov.hu e-mail címen is kérhet 

felvilágosítást. 

Részletes kitöltési útmutató 

A következő részben az igényfelmérőt alapul véve blokkonként kap segítséget a kitöltéshez és a kitöltött 

igények rögzítéséhez. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásra vonatkozó igényeket kérjük feladatellátási helyenként rögzítsék. 

1. KAPCSOLATTARTÓ 

Az igényfelmérő megnyitása után kérjük, hogy először a kapcsolattartó adatait adja meg a „Kapcsolat” 

menüpont alatt, majd nyomjon a „Mentés” gombra. 

Ezt követően kezdje el kitölteni az Igényfelmérő űrlapot. 

2. SZAKTANÁCSADÁS-TANTÁRGYGONDOZÓI SZAKTERÜLET 

mailto:konig.evelin@oh.gov.hu


A szaktanácsadás feladata a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények munkájának (tantárgyi 

vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) az oktatás eredményessége és a folyamatos szakmai fejlődése 

érdekében történő támogatása, az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő 

tevékenység elemzésének, értékelésének segítése. 

Kérjük, jelölje, hogy mely területeken igényelnek tantárgygondozó vagy óvodapedagógusi 

szaktanácsadást! Ki kell választania a tantárgygondozó szaktanácsadás területét, meg kell adnia az 

érintett pedagógusok nevét, illetve az intézmény típusát is. (Figyelem! Az óvodáktól is várjuk a 

visszajelzést!). Kérjük, hogy a „Pedagógus neve” rubrikában tüntesse fel a pedagógus nevét akihez a 

szaktanácsadást kéri. ( Amennyiben több pedagógust érint ugyanaz az igény, akkor vesszővel 

elválasztva tüntesse fel az érintett pedagógusok nevét.) 

Kérjük, hogy minden igényt külön rögzítsen az „Új igény” gombbal. 

Az adatok kitöltése után kérjük, hogy a Mentés gombra kattintva mentse el az adatokat. 

Lehetősége van, egy újabb tantárgyi igény feltöltésére az „új felvétele”-re kattintva. Ekkor megjelenik 

egy új szerkeszthető sor. 

3. NEMZETISÉGI PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS  

A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladata a nemzetiségi neveléssel, oktatással összefüggő 

feladatok ellátásában való közreműködés, a dokumentumok, programok, tantervek, módszertani 

szakanyagok elkészítésének segítése. A nemzetiségi nevelést-oktatást támogató szaktanácsadás kiemelt 

területe a pedagógusok munkájának segítése. 

 3.1. Kérjük, jelölje meg, hogy mely területen igényli a szolgáltatást! A felsorolásból többet is bejelölhet!  

3.2. Kérjük, jelölje, hogy mely szakterületen igényel tantárgygondozó szaktanácsadást! A nemzetiségi 

szaktanácsadás után a legördülő lista megfelelő elemére kattintva tudja kiválasztani a szakterületet. A 

legördülő menüből válassza ki az adott nyelvet. 

Kérjük, hogy a „Pedagógus neve” rubrikában tüntesse fel a pedagógus nevét, akihez a szaktanácsadást 

kéri. ( Amennyiben több pedagógust érint ugyanaz az igény, akkor vesszővel elválasztva tüntesse fel az 

érintett pedagógusok nevét.)  

Lehetősége van, egy újabb tantárgyi igény feltöltésére a „új igény”-re kattintva. Ekkor megjelenik egy 

szerkeszthető ablak. 

3.3. Kérjük, jelölje meg, hogy mely Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny 

szervezését igényli!  

Az adatok kitöltése után kérjük, hogy a Mentés gombra kattintva mentse el az adott blokk adatait. 

4. SZAKTANÁCSADÁS-SAJÁTOS PEDAGÓGIAI SZAKTERÜLET 

 A sajátos pedagógiai szakterülethez kapcsolódó szaktanácsadás célja elsősorban az 

intézményfejlesztés, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás, a konfliktuskezelési 

gyakorlatok megismerése, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének, oktatásának a támogatása. A 

felsorolt szolgáltatásokból többet is bejelölhet.  

Az adatok kitöltése után kérjük, hogy a Mentés gombra kattintva mentse el az adott blokk adatait. 

 

 

 



5. TOVÁBBI PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK  

Az intézmények és a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő 

tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. Az 5.1 - 5.4 valamint az 5.6 - 5.7 pontokban 

felsorolt szolgáltatásokból többet is bejelölhet. 

Az intézmény részére azt a támogatási formát válassza, amely a legtöbb segítséget biztosítja önnek és 

az intézmény dolgozóinak.  

Az 5.4 pontban kérjük miután kiválasztotta, hogy mely területen igényelné a továbbképzéseket kérjük 

jelölje a felugró párbeszédpanelben, hogy akkreditált (legalább 30 óra)  vagy rövidebb időtartamú 

(legfeljebb 16 órás)továbbképzést igényelne. Amennyiben a nevelőtestület számára kéri a továbbképzést 

kérjük azt is jelölje a párbeszéd panelben. 

Az 5.5.2, 5.5.3 és 5.5.4 pontok esetében amennyiben igényel adott versenyhez segítséget kérjük, adja 

meg a verseny pontos nevét valamint, hogy mely korcsoporthoz kéri a segítségnyújtást. 

Az adatok kitöltése után kérjük, hogy a Mentés gombra kattintva mentse el az adott blokk adatait. 

 A 6. pontban kérjük, írja le azokat a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyekre nem utaltak az 

előző kérdések, de igénybe venné intézménye számára! Az adott szövegdobozba lehetősége van 

igényének megfelelően szabad szöveget begépelni. 

6. AZ IGÉNYFELMÉRŐ LEZÁRÁSA 

Amennyiben minden szükséges igényt bejelölt kérjük zárja le a feladatellátási helyre vonatkozó 

igényfelmérő adatlapot.  

Kérjük, hogy a kitöltést követően feladatellátási helyenként és intézményi szinten is zárja le az 

adatszolgáltatást. A feladatellátási hely által leadott igényeket az „Intézményi lezárás” menüben tudja 

lezárni az igényfelmérő kitöltője az „Az igényfelmérő űrlapot lezárom” gombbal. A lezárást követően 

az igényfelmérő nem szerkeszthető. 

Lezárás visszavonása: A lezárást követően megjelenik az „Igényfelmérő űrlap lezárását visszavonom” 

gomb. Ezzel visszavonhatja a lezárást és ismételten tudja szerkeszteni az űrlapot. Fontos, hogy a lezárás 

visszavonására az intézményvezető jóváhagyásáig van lehetőség. 

Ezt követően az intézményvezetőnek jóvá kell hagynia a kitöltést az „Intézményvezetői jóváhagyás” 

menüben, „Az intézményi adatrögzítést jóváhagyom” gombbal. 

Az intézményvezetői jóváhagyás után nincs lehetőség a felület visszanyitására. 

 

Köszönjük segítő együttműködését!  

Oktatási Hivatal  

Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály 


