
Az Oktatási Hivatal 
főbb feladatai 

a 2018/2019-es tanévben

Oktatási Hivatal 



Változások a KIR személyi nyilvántartásban

• az oktatási azonosító számok egységesítése

• adatösszekapcsolás a BM által vezetett személyiadat- és 

lakcímnyilvántartással

• az Nkt. szerinti nyilvántartás alkalmazása: az iskola melyik évfolyama 

mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon 

túli kiránduláson



Továbbfejlesztett Integrált nyomon követő rendszer (INYR) a 
pedagógiai szakszolgálatok számára

INYR-OPTIMALIZÁLÁS

• jogosultság-egyszerűsítés

• mesterjelszó-kezelő integrációja 

• szakterületi ellátási életutak  

• papíralapú adminisztráció

támogatása, kiváltása

• KIR-ellátotti adatok automatikus 

szinkronizálása

• áttekinthető ellátási és tevékenységi 

bejegyzések kezelése

• GDPR-érvényesítés

ÚJ, HASZNOS FUNKCIÓK

• forgalminapló-export

• munkanapló-export

• csoportok adminisztrálása

• törzslapok létrehozása

• a KIR-STAT-adatok exportjának 

előkészítése 

(a 2019-es KIR-STAT elkészítéséhez)



Szakmai ellenőrzések – a tanév rendje szerint 

A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján:

• A Hivatal 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés

keretében megvizsgálja az óvodákban az óvodába járási kötelezettség

teljesítését és dokumentálását.

• Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2019. június 28-ig küldi meg az

oktatásért felelős miniszter részére.



Szakmai ellenőrzések - alulteljesítők

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

az országos méréseken alulteljesítő intézmények intézkedési terve   
jóváhagyásának menete:

• Az OH megküldi az eredményeket a fenntartónak.

• A fenntartó értesíti az alulteljesítő iskoláját, hogy intézkedési tervet kell 

készítenie.

• Az iskola elkészíti az intézkedési tervet, majd megküldi a fenntartónak

(1. kör) – csak neki, az OH-nak nem!

• Ha 3 év múlva ismét alulteljesít az iskola, az OH a fenntartót felhívja 

intézkedési terv készítésére.

• A felhívástól számított 3 hónapon belül a fenntartó megküldi intézkedési 

tervét az OH-nak (2. kör) – csak ekkor kell!



Pedagógusminősítés 2018

Tavasz: 5.881 minősítés valósult meg

Ősz: 3.705 minősítés várható

A megvalósult minősítési eljárások eredménye:

Ped. I. Ped. II. Mesterped. Kutatót.

SIKERES 1.728 3.453 282 11

SIKERTELEN 186 157 64 0



Pedagógusminősítés 2019

A jelentkezők száma: 18.573 fő

Az eljárásba bekerültek száma: 17.459 fő

Az eljárásba be nem kerülés miatt az EMMI-hez kérelmet benyújtók 

száma: 89 fő

Portfólió-zárás: 2018. november 25. (vasárnapra esik)

A 2019. évi időpontok publikálása: 2018. december 15.



Tanfelügyelet 2018

Intézményi ellenőrzés: 3.148

megvalósult: 1.933

őszre várható: 1.215

Vezetői ellenőrzés: 2.291

megvalósult: 1.021

őszre várható: 1.270

Ősszel indul a szakképző intézmények 2018-ra tervezett ellenőrzése is. 

A szakképzési kézikönyv módosult.



Tanfelügyelet 2019

Intézményi ellenőrzés: 2.877

A tervbe kerülés elve: az összes intézmény harmada; 

olyan intézmények kerültek be a tervbe, amelyek vezetőinek már megtörtént a vezetői 
ellenőrzése, vagy még 2018-ban, illetve 2019-ben sor kerül a vezetői ellenőrzésére.

Vezetői ellenőrzés: 2.228

A tervbe kerülés elve: akik 2019-ben az öt éves vezetői megbízásuk harmadik, negyedik évét 
teljesítik.

Pedagógusellenőrzés: 792

A tervbe kerülés elve: olyan köznevelési intézmények pedagógusai, amelyekben a tanulók 
legalább 40%-a lemorzsolódással veszélyeztetett, és még nem vettek részt minősítésben és 
tanfelügyeleti eljárásban.

A tervbe kerülésről az értesítéseket 2018. július 26-án kiküldtük.



Érettségi vizsgák

A 2018/2019-es tanévben az érettségi vizsgákban jelentős változás nem 
várható. 

A vizsgaidőpontok megjelentek a tanév rendjében.

A szakgimnáziumokban már folyik a felkészülés a 2020. évi érettségi 
változásokra. 

Országos tanulmányi versenyek

Az eljárásrendek változatlanok: 

• Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV)

• országos művészeti versenyek

• SNI tanulók versenyei



Országos mérések

A hazai országos mérések rendje változatlan (időpontok a tanév rendjében): 

• Országos kompetenciamérés (OKM)

• DIFER

• idegen nyelvi mérés (6–8.: angol, német)

• célnyelvi mérések a két tanítási nyelvű iskolákban (6–8.)

• NETFIT

Nemzetközi mérések:

• TIMSS 2019 – 4. és 8. évfolyam, 2 fő terület (matematika és természettudomány)

Folytatódik a Hivatalnak az OKM felhasználási, elemzési lehetőségeivel 

kapcsolatos továbbképzési programja.

Középfokú felvételi eljárás

Az eljárásban nincsenek érdemi változások.

Az időpontok, határidők megjelentek a tanév rendjében.



Az országos szaktanácsadás feladatai 2018-ban

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

összesen 36165

POK 
2018.06.30.

szaktanácsadók 
száma

beosztott feladat megbízólevél kiadva
teljesítésigazolás 

kiadva

Békéscsabai POK 72 992 540 423

Budapesti POK 337 6.391 6.386 2.358

Debreceni POK 60 539 360 360

Egri POK 65 595 588 498

Győri POK 100 2.335 1.778 1.331

Kaposvári POK 77 1.190 808 671

Miskolci POK 73 876 875 537

Nemzetiségi POK 36 221 161 118

Nyíregyházi POK 72 461 461 408

Pécsi POK 53 469 465 438

Salgótarjáni POK 45 408 402 369

Szegedi POK 150 2.763 1.388 1.104

Székesfehérvári 

POK

91 1.286 1.011 385

Szolnoki POK 130 1.062 982 727

Zalaegerszegi POK 86 1.695 897 796

Összesen 1.447 21.283 17.102 10.523



A szaktanácsadásra vonatkozó pedagóguselégedettség-mérés 
országos adatai 

Országos átlagok:

• a szaktanácsadói látogatás megfelelt az elvárásaimnak: 4,86

• a látogatás szervezettségével elégedett vagyok: 4,88

• a szaktanácsadó felkészültsége megfelelő: 4,94

• a szaktanácsadó módszertani tudása megfelelő: 4,95

• a szaktanácsadó előremutató, releváns visszajelzéseket adott: 4,88

• a szaktanácsadó kommunikációja nyílt és hiteles: 4,94



A vezető szaktanácsadói rendszer működése

A vezető szaktanácsadók 2018. évi kiemelt feladatként:

- helyszíni látogatások során megismerték a munkaközösségük tagjait

- programok ajánlásával és megvalósításával aktívan részt vettek a Tavaszi és az 

Őszi Pedagógiai Napokon.

A vezető szaktanácsadói pályázat 2 évre szól. 

A szaktanácsadói létszám bővülése után várhatóan 2018 őszén újabb pályázat 

kerül kiírásra a hiányzó szakterületekre is.



Az OH szaktanácsadói kapacitásának bővítése a
2018. évi rendkívüli Mesterpedagógus fokozatba kerülési 

szabályok alapján 

A 2018. évi rendkívüli eljárásra 353 fő pályázott.

A szaktanácsadói képzésekbe 181 fő került be, akik a képzés sikeres befejezése 

után részt vesznek a rendkívüli minősítési eljáráson.

2019-től velük mint új szaktanácsadókkal bővül az országos szaktanácsadói 

feladatellátás.
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A POK-ok által szervezett 

saját és országos tanulmányi versenyek száma



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 
kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogatórendszer

Feladatok Határidők

A nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása (5–12. évfolyam)
február 10.

A POK-ok értékelik az intézményi szintű beavatkozásokat, és támogató pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat nyújtanak a nevelési-oktatási intézményeknek március 31.

Az OH tájékoztatja a fenntartót és a nevelési-oktatási intézményt az adott félév adatairól
április 30.

A nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása (5–12. évfolyam)
június 30.

A POK-ok értékelik az intézményi szintű beavatkozásokat, és támogató pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat nyújtanak a nevelési-oktatási intézményeknek augusztus 10.

Az OH tájékoztatja a fenntartót és a nevelési-oktatási intézményt az adott félév adatairól
augusztus 31.

Az OH tájékoztatást ad a miniszternek a megelőző tanév járási szintű adatainak 

megoszlásáról, és áttekintést ad az intézmény, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

részéről megtett intézkedésekről október 30.



A jelzőrendszer adatai a 2017/2018-as tanév második félévéről

Országos adatok:

• 66.121 lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló
(az össztanulói létszámhoz         

viszonyítva 8,86%)

közülük:

o az elégtelen osztályzatot kapott 

tanulók száma: 32.829 fő

o az évismétlésre kötelezett tanulók 

száma: 12.740 fő

A 2016/2017-es tanév második féléves adatai: 

• lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 80.900 fő (10,85%) 

• elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma: 40.637 fő

• évismétlésre kötelezett tanulók száma: 14.688 fő



A 2017/2018-as tanév második félévi adatai



Digitális tartalomszolgáltatás



Tehetségpályázatok 2018

A MATALENT 3 projekt keretében a tudásközpontok nyílt

tehetséggondozó szakköröket és foglalkozásokat szerveznek

saját tanulóiknak, valamint a régió érdeklődő tehetséges

tanulóinak.

A TEHETSÉGKAPU 3 projekt keretében gyakorló-fejlesztő

jellegű feladatsorok kidolgozása valósult meg nagy számban.

Fejlesztettünk mérési kérdőív- és feladatszerkesztő

alkalmazást.

Mód nyílik rá, hogy a 4. évfolyamos matematikai

tehetségazonosítás mellett magasabb évfolyamokon is országos

online mérést bonyolítsunk le a köznevelési intézményekben.



EFOP-1.9.4–VEKOP-16-2016-00001

A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek 
megújítása

A szociális segítők (= szociális munkások) köznevelési intézményi 

megjelenésének, munkavégzésének támogatása (szeptember 1-től bevezetik):

• monitorozza a pilot program (EFOP-3.2.9) tevékenységeit a nevelési-oktatási  

intézményekben,

• segíti a két ágazat szakembereinek együttműködését,

• felkészíti az intézményeket a szociális szakemberek fogadására.



EFOP-3.1.3-16-2016-00001 
Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda"

Intézményi megvalósítás 2018. január 1-jétől:

• 570 óvoda, 1.123 pedagógus, 90 konzulens, 5 vezető konzulens 

• óvodai magazin (belső használatra, kéthavonta, online)

2018 szeptemberétől:

• szupervízió

• esélyteremtő pedagógiában jártas módszertani óvodák hálózata

• további 40 roma dajka foglalkoztatása

• csoportos és egyéni fejlesztőeszközök jutnak el az intézményekbe

• élményt adó gyermekprogramok szervezése 

• óvodapedagógusok szakmai és mentális támogatása

• nevelésmódszertani ismeretek bővítése

• szociálpedagógiai tevékenység lehetőségei az óvodákban

• a gyermekek fejlődését nyomon követő online adatbázis létrehozása



A 2018/2019-es tanév feladatai a 300 alap- és középfokú feladatellátási

helyen:

• a korai jelzőrendszeri adatok családiháttér-index kérdőívének fontossága

• partneri együttműködések rögzítése

• a családokkal való kapcsolattartás új formáinak kipróbálása a feladatellátási 

helyeken

• folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzések műhelyfoglalkozások 

formájában, több témában

EFOP-3.1.5-16-2016-00001
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

24



A 2018/2019-es tanév során nyújtott szolgáltatás a 300 alap- és középfokú

feladatellátási helyen:

• eszközök átadása (tanterem, taneszköz)

• tanulói részvétellel megvalósuló alkotói pályázat, amelyen értékes 

sporteszközöket lehet nyerni

• nevelőtestületi szakmai nap megvalósulásának támogatása

• a tanulói közösség számára közösségfejlesztési napok támogatása

• műhelyek, folyamatba ágyazott pedagógus-továbbképzések megvalósítása

• projektmegvalósítás során szakmai támogatás

EFOP-3.1.5-16-2016-00001
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

25



EFOP-3.1.5-16-2016-00001

2017/2018-as tanév 
=  felkészülési év

• Elkészültek a fejlesztést  

megalapozó 

dokumentumok:

helyzetelemzés + 

intézményfejlesztési  terv + 

intézkedési terv.

• Elindulnak a projekt 

különböző szintjein 

működő mikrocsoportok

és támogatások: 

központi és regionális  

műhelyfoglalkozások +

intézményfejlesztési  

mentorok + 

POK-munkatársak +

az intézményi menedzsment 

mikrocsoportjai.

2018/2019-es tanév =  
az 1. fejlesztési év

• Megkezdődik az  
intézmények
intézkedési terveinek
végrehajtása,
bevonásra kerülnek az 
óvodai feladatellátási 
helyek.

• Kiegészül a  
projektmegvalósítást  
biztosító struktúra  
(tématerületi intézményi  
mikrocsoportok) és  
kiegészülnek a 
projektmegvalósítást segítő 
támogatások  (tématerületi  
mentorok, differenciált
intézményfejlesztési  
szolgáltatási  csomagok).

• A tanév végén 
visszamérés és  
kiigazítás zajlik.

2019/2020-as tanév 
=  a 2. fejlesztési év

• Az intézkedési terv  
végrehajtása folyt.

• Folyamatosan  működik 
a  projektmegvalósítást  
biztosító struktúra  
(tématerületi
intézményi  
mikrocsoportok), és  
működnek a 
megvalósulást segítő 
támogatások  
(tématerületi  
mentorok,
differenciált
intézményfejlesztési  
szolgáltatási  
csomagok).

• A tanév végén  
visszamérés és  
kiigazítás zajlik.

Iskolai intézményfejlesztési projektszakaszok



EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben
Intézményfejlesztés

Módszertani partneriskolák és hálózat kiépítése

Feladat: 120/30 intézmény fejlesztése

Eredmények: 

• együttműködési megállapodások

• módszertani fejlesztések előkészítése (helyzetelemzés, cselekvési terv)

Az intézményfejlesztés kezdete: 2018. április 20. 

• projektelemek: „Surranópálya”, „Tabuk nélkül”

• a fejlesztő team támogató munkája (mentor, szupervizor, támogató szakértő,  

gyógypedagógus, pszichológus)

Tervek: 

• műhelyfoglalkozások  támogatása

• az óvoda–iskola átmenet támogatása

• felkészülés az MPI feladataira, felsőoktatási  intézmények hallgatóinak fogadása 



EFOP-3.1.7-16-2016-00001

Hátránykompenzáló programok
Tanoda: 

• 288 tanoda szakmai támogatása

• eDia kompetenciamérés: 6.378 tanuló

• szakmai és menedzsmentképzés

• 33 tervezett műhelyfoglalkozásból 23 megvalósult

• 5 elkészült módszertani segédanyag

Roma lány:

• 88 nyertes pályázó támogatása, kb. 440 mentor, kb. 2.200 lány

• elkészült Mentor kézikönyv

• 16 tervezett mentorfelkészítő tréningből 12 lezajlott

• mentorrendszer kialakítása

Második esély:

• 14 nyertes pályázó támogatása

• a képzés fejlesztése és akkreditációja

• 15 tervezett szakmai műhelymunkából 3 lezajlott

• 60 órás akkreditált képzés (2018 augusztusában indul)



EFOP-3.2.13-17-2017-00002
Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az 
MTMI-készségeket és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai 

módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése

A projektfejlesztés területei:

1. a pályaválasztást támogató mérőeszközök fejlesztése

2. szakmai támogatás nyújtása – továbbképzések, módszertani támogatás 

3. szakmai együttműködések megvalósítása:

• elkészült a pályaválasztást segítő diagnosztikai mérőeszköz tartalmi-módszertani 

kerete. a mérés 4 fő komponense: az érdeklődés, a kompetencia, a személyiség, 

valamint az MTMI-terület iránti érdeklődés

• a mérőeszköz feladatainak kipróbálása, bemérése ősszel kezdődik 

• folyik a mérőeszköz működtetéséhez szükséges informatikai fejlesztés



EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 
A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális 
fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

Alprojektek:

1. A köznevelési mérési-értékelési és vizsgarendszer fejlesztése

2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése

3. A köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése

4. Digitális pedagógiai fejlesztések

5. A tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó 

tanulási formák módszertani megalapozása



1. A köznevelési mérési-értékelési és vizsgarendszer fejlesztése

2017/2018:

- A természettudományos próbamérések megtörténtek.

- Kidolgozásra kerültek az idegennyelvi mérések tartalmi keretei.

- Megtörtént az érettségi vizsgarendszer fejlesztéséhez szükséges szakértői szolgáltatás 

beszerzésének szakmai előkészítése.

2018/2019:

- A természettudományos főmérés lebonyolítása.

- Az idegennyelvi mérések feladatainak kidolgozása.

- Lezajlik a tudatos médiamagatartás mérésének próbamérése.

- Megkezdődnek az érettségi vizsgarendszer fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek 

(pl. digitális érettségi pilot).



2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése

2017/2018:

- Integrálási, tanórai és tanórán kívüli fejlesztési modellek kidolgozása.

- A modellek véleményezése céljából 14 műhelymunka lebonyolítása.

- 4 db akkreditációs program előkészítése.

2018/2019:

- Olvasás-szövegértés, matematika, természettudomány, a diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazási területeit érintő, az értékelő és a fejlesztő 

rendszerek alkalmazását támogató 30 órás képzések lebonyolítása.



3. Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése

2017/2018:

- Tematikus hetekhez és tematikus napokhoz 3-3 mintaprogram elkészítése a 

hozzájuk tartozó tanári- és tanulói segédletekkel együtt.

2018/2019:

- Online kurzusok szervezése és megtartása.

- A pilot program lebonyolítása.



4. Digitális pedagógiai fejlesztések

2017/2018:

- Megtörtént a pedagógusokra, tanulókra, intézményvezetőkre, 

intézményekre vonatkozó digitális keretrendszerek kidolgozása.

2018/2019:

- A keretrendszerek megismertetése, véleményeztetése workshopokon.

- Megtörténik a pedagógusok digitális kompetenciáinak önértékelésére 

szolgáló mérőeszköz próbamérése.

- Megkezdődik a keretrendszerek beépítése a 

pedagógus-életpályamodellbe.



5. Tematikus informális és nemformális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó 
tanulási formák módszertani megalapozása

2017/2018:

- Képzések lebonyolítása (2.733 pedagógus, 344 animátor, 58 mentor).

- Komplex, támogató internetes portál létrehozása, fejlesztése (352 programsablon, 906 ötlet, 

668 játék, 157 szálláshely).

- Pilot program levezénylése (résztvevők: 65.994 tanuló, 3.004 pedagógus). 

- Mentorálás (41 tankerület, 728 intézmény).

2018/2019:

- Programsablonok korrekciója, fejlesztése.

- Újabb képzések szervezése.

- Mentorálás.

- Műhelymunkák (szeptember 22-től november végéig).

- 2019. június 3–4. hetében: a kifejlesztett programok megvalósítása iskolai közösségi 

programok keretében.



EFOP-3.10.1-17-2017-00001
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás 

terén a Kárpát-medence szomszédos országaival

Cél: 

• a működő köznevelési és felsőoktatási intézmények, oktatási rendszerek fejlesztése, 
hatékonyságuk növelése

• a tanulók és a felsőoktatási intézmények hallgatói kompetenciáinak fejlesztése, 
lehetőségeinek bővítése

Kiemelt cél: 

• a Kárpát-medencei oktatásszakmai hálózatok létrejöttének elősegítése

Megvalósult tevékenységek:

• 2018. május: 581 tanuló bevonásával külhoni kompetenciamérések lebonyolítása 

• 2018. július 8–10.: kárpát-medencei szabadegyetem 402 fő 

külhoni és magyarországi intézményvezető, pedagógus, iskolapszichológus, 

gyermekvédelmi felelős, fejlesztőpedagógus, hátránykompenzációt segítő oktatási 

szakértő részvételével



SIKERES TANÉVKEZDÉST

ÉS JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉST KÍVÁN

AZ OKTATÁSI HIVATAL!


