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PÉM, PSZE feladatok

Amiről szó lesz: új feladatok, fejlesztések, 

együttműködések

2016-2017. évi új feladatok a lemorzsolódás csökkentése érdekében

Szakmai szolgáltatói rendszer célrendszere, funkciói, igénybe vevői

egységes működtetési modell, az irányításban közreműködő szervezetek 

feladatmegosztása

Európai Uniós pályázati lehetőségek



Az adatok felhasználása – 229/2012. Korm. rend. 26/A. §
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Telephelyi, intézményi 
adatok

Oktatási Hivatal

Értékel, nyomon követ

Miniszternek tájékoztatás  
járási szintű adatokról, 

beavatkozásokról

Intézménynek, fenntartónak 
javaslat, ped-szakmai
támogatás nyújtása

Kormánynak tájékoztató



48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/A. § –

kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatás

• Pedagógustámogató tevékenységek: tanácsadói tevékenység a

jelzőrendszer adatainak elemzéséhez, értékeléséhez; pedagógiai

módszertani fejlesztés; szaktanácsadói látogatás; konzultáció egyéni

fejlesztési tervek kidolgozásához, stb.

• Intézményvezetést támogató tevékenységek: bevált intézményi jó

gyakorlatokról tájékoztatás, adaptáció; szervezet- vagy

intézményfejlesztést érintő módszertani fejlesztés; intézményvezetők

közötti hálózatos, partneri kapcsolatok építésének támogatása,

tudásmegosztás

• Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek: szaktanácsadói

szolgáltatás a korai jelzőrendszer adatainak elemzéséhez, értékeléséhez;

kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv

készítése, megvalósítása
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• a POK-ok elfogadottsága nőtt, a szolgáltatást igénybe vevők és a 

szaktanácsadók pozitív visszajelzései alapján

• országos igényfelmérésen alapuló éves feladattervezés működik

• szolgáltatási protokollok szerinti működés megvalósult a hét pedagógiai 

szakmai szolgáltatási területre, folyamatban van a szolgáltatási protokollok 

aktualizálása

• szaktanácsadás szolgáltatási terület informatikai nyilvántartó rendszerén 

keresztül történő POK adatszolgáltatás alapján országos összesített 

adatok generálása

Egységes szakmai működés a pedagógiai oktatási 

központokban



többi 

szolgáltatási 

terület

27643

összes igény

36165

tantárgygondozó 

szaktanácsadás 

8522

5008

intézmény

Országos igényfelmérő 2017.



A  szaktanácsadói kapacitás jellemzői

• 2016 végén 4099 szaktanácsadó szerepelt a szaktanácsadói névjegyzéken,

ebből 1637 a mesterpedagógus, akik közül 116 fő minősítő szakértő is.

• Az 1637 fő mesterpedagógus közül az Oktatási Hivatal 1377 fővel kötött

szerződést, ezekből 116 vezető szaktanácsadó.

• A többi mester szaktanácsadó nem állami fenntartású intézményben

dolgozik.

• Miniszteri felhívás 2017. február 28. ( 500 fős OH keret)
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A szaktanácsadói rendszer 

felépítése és kapcsolatrendszere

POK 
szaktanácsadói 

koordinátor

Tantárgygondozó 
vezető 

szaktanácsadók 
területenként 1-1 fő

Matematika 
szaktanácsadók

Testnevelés 
szaktanácsadók

....szaktanácsadók

Tematikus vezető 
szaktanácsadók 

területenként 1-1 fő

Intézményfejlesztés ....szaktanácsadók



A  vezető szaktanácsadók feladatai (116 szakember)

• 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

•



Bázisintézményi hálózat kialakítása*

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

pályázat kiírásra került. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2017. január 31. volt

A döntés: 2017. február 10-ig. 

- A nyertesekkel 3 évre szóló  

együttműködési megállapodás  

megkötése.

- Az „OKTATÁSI HIVATAL  

BÁZISINTÉZMÉNYE” cím viselése. 

-Több alkalommal is elnyerhető. 

- A címet elnyerő intézmények vezetői és  

érintett pedagógusai az együttműködési 

megállapodás aláírását követően a 

bázisintézményi feladatokra történő 

felkészítésen vesznek részt. 



Minősítési terv és megvalósítás 2017.

Keretszám: 35 000 fő

Jelentkezettek száma: 25 365 fő

Miniszteri tervbe bekerültek száma: 22 932 fő

Rendelet alapján törlésre kerülnek az ideiglenes Pedagógus 
II. fokozatban lévők, valamint az öregségi nyugdíj előtt 7 
évvel vagy kevesebbel állók eljárásai

Jelenleg: 13 073 fő

Pedagógus I. 3 078 fő (NOKS: 47 fő)

Pedagógus II. 9 161 fő

Mesterpedagógus 802 fő

Kutatótanár 32 fő



Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)

2017-re tervezett ellenőrzések száma:

• Pedagógus: nem került tervezésre (a minősítő vizsgán, eljáráson részt vett

pedagógus a minősítés évében és a rákövetkező három évben mentesül a

tanfelügyeleti látogatás alól)

• Intézményvezetői: 2 764 fő (2017-ben negyedik vezetői évüket teljesítő

vezetők)

• Intézményi: 2102 intézmény (tagintézmény, intézményegység)

• A miniszter 2016. december 9-én hagyta jóvá a kézikönyveket. A 

tanfelügyeleti, önértékelési kézikönyvek változásai 2017. január elsején 

léptek hatályba 

• OH-POK FOLYAMATOS HÁTTÉRBIZTOSÍTÁST LÁTNAK EL 

(PED.NAPOK)



A pedagógusminősítés (PÉM) és országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzés (PSZE) határidői



Pedagógusminősítéshez kapcsolódó határidők

• 326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet határozza meg.

• A következő évre vonatkozó minősítési keretszám és a minősítési tervbe való 

felvétel különös feltételeinek közzététele – oktatásért felelős miniszter feladata, 

minden év február utolsó napjáig

• A nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezés – pedagógus jelentkezik az 

intézményvezetőjénél minden év március 31-ig

• A pedagógus következő évi minősítésre való jelentkezésének rögzítése az 

informatikai rendszerben – intézményvezető feladata minden év április 15-ig

• Ha az intézményvezető hibásan, vagy nem rögzítette a minősítési vizsgára, vagy

minősítési eljárásra való jelentkezést, a minősítési tervbe való felvétel kérése (a

helyes adatokkal) – az érintett pedagógus feladata

– a minősítési évet megelőző év május 10. napjáig

– év közben keletkező jogviszony esetén a tudomásra jutástól számított 10 napon

belül



Pedagógusminősítéshez kapcsolódó határidők

• Döntés a következő évi minősítési tervbe való bekerült pedagógusok köréről –

oktatásért felelős miniszter feladata minden év június 20-ig

• A jelentkezett pedagógusok és intézményvezetőjük értesítése a minősítési tervbe való 

bekerülésről vagy be nem kerülésről – Oktatási Hivatal feladata minden év június 30-

ig

• Díjköteles minősítés (pl. megismételt minősítés, Mesterpedagógus, Kutatótanár 

minősítés stb.) díjának befizetése – az érintett pedagógus feladata a minősítési tervbe 

való bekerülésről szóló értesítéstől számított 30 napig

• A minősítési tervbe bekerült pedagógusok jogviszonyának megszűnése, szünetelése 

miatt a felszabadult minősítési keretszám újra elosztása – Oktatási Hivatal feladata a 

minősítés évét megelőző év szeptember 30-ig

• A minősítési terv fenti módosításában érintettek értesítése – Oktatási Hivatal feladata 

a minősítés évét megelőző év október 15-ig



Pedagógusminősítéshez kapcsolódó határidők

• A minősítés évében a minősítő bizottság elnökeként, szakos tagként eljáró 

szakértők és a bizottság többi tagjának kijelölése és erről az érintett szakértők és 

intézményvezetőjük értesítése – Oktatási Hivatal feladata a minősítést megelőző év 

július 31-ig

• A kijelölt szakértők tekintetében az informatikai támogató rendszerben a következő 

évre vonatkozó szakértői nap rögzítése – intézményvezetők feladata, minden év 

szeptember 1-ig

• A portfóliófelület megnyitása – az Oktatási Hivatal feladata a minősítés évét 

megelőző év június 30. (de legalább 45 nap biztosítása a portfólió feltöltéséhez)

• Portfólió vagy pályázat feltöltése az informatikai támogató rendszerbe  a minősítés 

évét megelőző év



Pedagógusminősítéshez kapcsolódó határidők

A minősítési tervbe bekerült pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárás 

esetében a portfólió vagy pályázat védése időpontjának meghatározása; a minősítő 

bizottság konkrét tagjainak kijelölése és ezekről az érintettek értesítése – Oktatási 

Hivatal feladata

– minősítési év június 30. napjáig tervezett minősítésekre vonatkozóan a minősítés 

évét megelőző év december 15. napjáig, 

– a minősítési év szeptember első napját követő minősítésekre vonatozóan pedig a 

minősítési év augusztus 10. napjáig



Tanfelügyelethez kapcsolódó határidők

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  határozza meg

• A következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv 

elkészítése – Oktatási Hivatal feladata, minden év július 20-ig

• Ellenőrzési tervben szereplők (pedagógusok, intézményvezetők, intézmények) 

értesítése – Oktatási Hivatal feladata, minden év július 31-ig

• A következő évi ellenőrzésekben részt vevő szakértők kiválasztása, erről a 

szakértők és az őket foglalkoztató intézményvezetők értesítése – Oktatási 

Hivatal feladata, minden év július 31-ig

• A kiválasztott szakértők tekintetében az informatikai támogató rendszerben a 

következő évre vonatkozó szakértői nap rögzítése – intézményvezetők feladata, 

minden év szeptember 1-ig

• Ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések kijelölése, erről az ellenőrzésben 

érintettek értesítése – Oktatási Hivatal feladata, minden év november 30-ig

• A következő évi pedagógus, intézményvezető és intézményellenőrzéshez 

szükséges dokumentumok, intézményi elvárásrendszer feltöltése az informatikai 

támogató rendszerbe – intézményvezetők feladata, minden év november 30-ig, 

(a felület továbbra is nyitva marad, nem zár le)



EFOP-3.1.1   KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA

A kiemelt projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal (Konzorciumvezető)

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (Konzorciumi partner 

2016.09.01-től)

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2016. február 1 – 2018. február 

28.

A megvalósítás költsége összesen: 1 260 203 000 Ft

A megvalósítás költsége – Oktatási Hivatal: 871 728 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt általános célja:
Az óvoda és a családi napközi (2017. január 1-től bölcsődei ellátás és napközbeni

gyermekfelügyelet) esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs

képességének erősítése képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal, kiemelt

figyelemmel a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatására,

illetve az óvodai nevelés országos alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep

eredményes megvalósítására.

Mindezeket hátránycsökkentő óvodai fejlesztő programok kidolgozásával és

(tovább)fejlesztésével, családközpontú jó gyakorlatok összegyűjtésével és

elterjesztésével, valamint a szakemberek fejlesztésével éri el.

http://www.csbo.hu/


EFOP-3.1.2   A PEDAGÓGUSOK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE A 

VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Főkedvezményezett: Eszterházy Károly Egyetem

Konzorciumi partnerek: Oktatási Hivatal,, Pécsi Tudományegyetem, Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szegedi 

Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Miskolci Egyetem

Keretösszeg (milliárd Ft): 9,86 

Pályázati felhívás meghirdetésének dátuma: 2016.09.28.

Projekt általános célja:
A kiemelt projekt célja a pedagógusok képzése és felkészítése a végzettség nélküli

iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében, alkalmazható módszertani

ismeretek elsajátítása vonatkozásában.

.



EFOP-3.1.3   TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI ÉS INTEGRÁCIÓS 

KÖZNEVELÉSI INTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA

Főkedvezményezett: Oktatási Hivatal

Konzorciumi partnerek: -

Keretösszeg (milliárd Ft): 4,2

Pályázati felhívás módosítás meghirdetésének dátuma: 2016.09.16.

Projekt általános célja:
A projekt célja az esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése az óvodai nevelésben.

Ennek keretében a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézményrendszer

alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelésére, támogassa a

gyermekek óvodai beilleszkedését és későbbi iskolai sikerességét, valamint a pedagógiai

módszerekben való megújulás által képes legyen a hátrányos helyzetű gyermekek

eredményes integrált nevelésére.



EFOP-3.1.5   A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁSSAL 

VESZÉLYEZTETETT INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA

Főkedvezményezett: Oktatási Hivatal

Konzorciumi partnerek: -

Keretösszeg (milliárd Ft): 10

Pályázati felhívás meghirdetésének dátuma: 2016.10.03.

Projekt általános célja:
A kiemelt projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és csökkentése,

a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A

kiemelt projekt hozzájárul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javításához, az oktatási

egyenlőtlenségek csökkentéséhez.



EFOP-3.1.7   ESÉLYTEREMTÉS A KÖZNEVELÉSBEN

Főkedvezményezett: Oktatási Hivatal

Keretösszeg (milliárd Ft): 4,29

Pályázati felhívás meghirdetésének dátuma: 2016.09.08.

Projekt általános célja:
A projekt célja a köznevelési intézményekben az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő

módszertani kultúra fejlesztése. A projekt keretében komplex, helyi viszonyokra reagáló,

gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási

tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér,

képzések és emberi erőforrás alkalmazásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése

érdekében.



EFOP-3.2.15   A KÖZNEVELÉSI TARTALMI SZABÁLYOZÓINAK 

ÉS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI ESZKÖZTÁRÁNAK FEJLESZTÉSE

TERVEZETT PROJEKT

Főkedvezményezett:Oktatási Hivatal, 

Konzorciumi partnerek: Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Tudományos 

Akadémia, 

Keretösszeg (milliárd Ft): 10

Projekt általános célja:
A kiemelt projekt szolgálja az érettségi vizsgarendszer feladatállományának karbantartását,

a tanulói mérés-értékelés (kompetenciamérés, nyelvi mérések, diagnosztikus mérések)

fejlesztését, valamint a keletkezett mérési eredmények folyamatos értékelését, elemzését. A

projekt célja továbbá a mérési eredmények visszacsatolásával és a tanítási gyakorlatba

beépítésével a lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, digitális

oktatás módszertani fejlesztése, DOS támogatása, táboroztatási koncepció és

megvalósítás támogatása.



Sikeres 2017-es évet kívánok és kiváló együttműködést 

az Oktatási Hivatallal!


