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Tájékoztatás a köznevelési rendszer
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Országos Tanévnyitó Konferencia
2018/2019-es tanév



Oktatásirányítás, szervezeti és személyi 
változások
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Szabályozás



2018/2019. évi tanév rendjéről szóló 
13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet új elemei  

Megjelent, a tanév hossza nem változott

Nevelőtestületi értekezleten elemezni, értékelni kell az országos
kompetenciamérés, a nyelvi mérés, valamint a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer utolsó rendelkezésre
álló adatait. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi
tanácsnak és a fenntartónak. {4.§ (3) bek.}

Óvodába járási kötelezettség teljesítése
2019. január 2. és 2019. március 29. között az Oktatási Hivatal koordinálja a
szakmai ellenőrzést, melyben megvizsgálják az óvodába járási kötelezettség
teljesítését és dokumentálását. {12.§ (1)}

Tanítás nélküli munkanap
Az alapfokú művészeti iskola is rendelkezhet hat tanítás nélküli munkanap
felhasználásáról {5.§}
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Új Nemzeti alaptanterv

• 2017 tavasza óta zajlik a szakmai előkészítése, Csépe Valéria
akadémikus asszony vezetésével kb. 100 szakértő dolgozik rajta

• 2018. augusztus 6-án megkaptuk a munkaverziót 

• Hamarosan indul a társadalmi egyeztetése 

Mint eddig mindig, most is éles viták várhatók – lesznek álhírek is. 

Bevezetése felmenő rendszerben, 2019. szeptember 1-jétől.  
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Nkt. módosítás – tervezett (!) 

• Óraszámok, terhelés újragondolása 

Pedagógusterhelés kérdőív
• Adminisztrációs terhek csökkentése (jelenléti ív) 
• Az egyéni teljesítmény fokozottabb elismerése 

(eltérítés) 
• A pályára lépés, a pályára visszatérés ösztönzése 
• Megteremtjük a célfeladat kifizetésének lehetőségét
• Vezetői életpálya: pótlékok növelése, ezen felül érdemi 

ösztönző bevezetése 
• Szigorítás várható a magántanulói jogviszony terén a 

visszaélések felszámolása érdekében 
• A tanulmányi idő lerövidítése esetében az osztályozó 

vizsgákat független vizsgabizottság előtt kell teljesíteni
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Az EU általános adatvédelmi rendeletének
(GDPR) alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendeletét (a továbbiakban: GDPR) 2018. május
25-től kell alkalmazni a magyar iskolákban is.

Alapelv: a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények
szerinti adatkezelés

Az adatkezelésnek továbbra is egyéni hozzájáruláson, vagy törvényi
felhatalmazáson kell alapulnia a köznevelési intézmények esetében is. Az Nkt.
41. § határozza meg a nyilvántartható adatok körét, ezen túl az érintett
írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján kezelhetők csak az Nkt.-n túli adatok.

Az EMMI Tanévkezdő kiadványának elektronikus megjelenésével egyidejűleg
a GDPR köznevelési intézményi alkalmazásáról információs füzetet jelentet
meg a köznevelési szakterület.
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Szakmai-tartalmi folyamatok



Végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentése - jelzőrendszer

• A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia
végrehajtásához kapcsolódóan működik a lemorzsolódás
megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer

• Adatszolgáltatás: 100%-os, 2789 intézmény

• 2016/2017-es tanévben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
aránya: 10,85% volt

• Tanulói szintű támogatás: lemorzsolódás okainak feltárása, célzott
beavatkozás (egyéni fejlesztés, tantárgyi korrepetáció, differenciált
pedagógiai módszerek, szociális hátránykompenzáció, stb.)

• Pedagógusokat, iskolavezetést támogató tevékenységek: pedagógiai
szakmai támogatás (POK) - tanácsadói tevékenység a jelzőrendszer
adatainak elemzéséhez, értékeléséhez; pedagógiai módszertani
fejlesztés; konzultáció, stb.

• www.oktatas.hu / Végzettség nélküli iskolaelhagyás
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Végzettség nélküli iskolaelhagyás
arányának csökkentése
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Mértéke nálunk 
lényegében két évtizede 
nem változik: 10-13%  



Tankönyvellátás
Ingyenes tankönyvellátásban részesülők (2013-2018 időszakban)

• 2013/2014. tanév - az első évfolyam

• 2016/2017. tanévre - a teljes alsó tagozat

• 2017/2018. tanévtől - 1-9. évfolyam

• további évfolyamokon - a nemzetiségi nevelés-oktatásban, a gyógypedagógiai nevelés-
oktatásban és a normatív kedvezményben részesülők

Tervezett a 10-16. évfolyamra való kiterjesztése e kormányzati ciklusban.
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Térítésmentes tankönyvellátásban részesülő tanulók száma és aránya  2013-2018 között

év 2013 2014 2015 2016 2017 2018

fő 614  804 679  967 696 580 733  414 946 498 > 1 000 000*

% 54% 59% 63% 67% 85% 85%*

Állami költés összege az ingyenes ellátás biztosítására (Mrd forint)

év 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ft 
(Mrd)

7,8 7 6,5 7,3 11 9,8**

*Végleges adat október 1-jén;  ** A költségvetésben 12 milliárd forint áll rendelkezésre, végleges adat október 1-jén



Tankönyvfejlesztések (2018–2020) 
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A fejlesztések várható ütemezése
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A taneszközök típusai

Összesen 894 
taneszköz 
hosszabbítása, 
átdolgozása illetve 
fejlesztése történik 
meg a következő 
három évben.

Egyes kiadók 
népszerű, de 2019-re 
lejáró tankönyvek 
jogainak 
megvásárlására is sor 
kerülhet. 
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Megszerzett besorolási fokozat Összes (fő)

Pedagógus I. 10 215

Pedagógus II. 56 551

Mesterpedagógus 9 817

Kutatótanár 212

NOKS  – Pedagógus I. fokozat 128
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
39/K. §-a alapján automatikusan 
Pedagógus II. fokozatba került 26 990

Összesen 103 913

Minősítésre vár* 76 000

Minősítések alakulása 2014-2018 

* A nem kötelező Mester és Kutatótanár fokozatok nélkül



A 2019. évi minősítés számai
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Megcélzott besorolási fokozat Összes (fő)
Pedagógus I. 2 979
Pedagógus II. 12 257
Mesterpedagógus 2 170
Kutatótanár 27
NOKS – Pedagógus I. fokozat 26

Összesen 17 459

Összesen jelentkezett (fő) 18 573
Megfelelt (fő) 17 459

A 2018. évi tervhez képest kedvezőbbek a 2019. évi minősítési tervbe történő 
felvétel szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételei:
– Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló eljárás során 20 évről 12 évre,
– Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló eljárás során 32-ről 20 évre 
csökkent. 



Határtalanul! Program

• A 2018. évi költségvetési forrás pályázati felhívásaira rekord
mennyiségű, 1821 db pályázat érkezett, az érvényes pályázatok
száma 1781 db. Eddig támogatott 1090 db pályázat. A fennmaradó
691 pályázat támogatásához a forrásbővítés folyamatban van, így
a program közel 65 ezer diák határon túli utazását támogathatja.

• Kibővült az elszámolható költségek köre: az utazási és
szállásköltség mellé bekerültek az étkezési költségek, a különféle
belépők, illetve más, a Program megvalósításával kapcsolatos
költségek, továbbá a baleset- és felelősségbiztosítás költsége,
valamint a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok.

• A jövő évi költségvetésben a korábbinál is nagyobb összeg, több,
mint 5,5 milliárd forint áll rendelkezésre a program
megvalósítására.

2018. november 1-jén átkerül a program lebonyolítása az EMET-től
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez.
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Hangszercsere Program

• A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerint 3 milliárd Ft
összeget biztosított a Kodály Program megvalósítására.

• Állami és egyházi köznevelési intézményekben új hangszerek vásárlására, valamint hangszerek
felújítására 2 564 067 200 forint előfinanszírozás keretében került kifizetésre

1 db pianínó biztosítása az alapfokú művészeti iskolák 50 %-a számára;

1 db zongora biztosítása a zeneművészeti szakgimnáziumok 50 %-a számára;

elektromos zongora biztosítása általános iskolák és gimnáziumok 50 %-a számára;

hangszercsere program az alapfokú művészeti iskolák + zeneművészeti szakgimnáziumok 
felszerelés és eszközbeszerzésére;

hangszerfelújítási program az alapfokú művészeti iskolák + zeneművészeti 
szakgimnáziumok meglévő hangszereinek javítására  és felújítására.

• A Kodály Program további lehetőséget nyújtott a zenei nevelés megújítására:

Repertoárbővítő kiadványokra iskolai kórusok számára 

 Iskolai kórusok munkáját támogató pályázat 

A Kodály Intézet által szervezett szakmódszertani továbbképzésekre Nemzetközi  zenei 
kulturális programokra 

Mindennapos Éneklés Programra 

A Hangszercsere Program a 2019-es költségvetési évben is folytatódik!
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Forrás: Eurostat
Legalább egy nyelvet ismerők aránya, saját bevallás szerint, 25-64 éves korcsoport, adatfelvétel: 2016.

Magyarország
2011: 37%

2011-2016: +15%

Idegen nyelvet ismerők aránya (2016)



Idegen nyelvi oktatás megújítása

Az óraszámok biztosítottak: minden intézménytípusban minimum 900 órát
biztosít a köznevelés rendszere az első idegen nyelvre – nyelviskolák
szerint 450 óra elegendő a B2 szinthez

Idegen nyelvi oktatás megújításának megalapozói:

- Az érettségi eredményekre, a nyelvvizsga adatokra, 2015-től az angol és 
német nyelvi kompetencia-mérésre, 2014-től a két tanítási nyelvű iskolák 
célnyelvi méréseire támaszkodhatunk

- Idegen nyelvi kutatás a 1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozatban 
rögzítettek alapján 100 általános iskola és 70 középiskola bevonásával 
megtörtént

Az eredmények publikálása a tanévhez kapcsolódóan őszre várható

→szakmai konferencia + Oktatási Hivatal honlapján is elérhető lesz 
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Témahét - eredmények
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Részvétel a 2017/2018. tanévben

• Pénz7 keretében közel 1 249 iskola több mint 202 000 diákja vett részt.

‒ A témahét „Global Money Week Award” díjra jelölése az első öt díjazott 
között szerepelt.

• Digitális Témahéten 920 iskola 120 000 tanulója vett részt.
‒ 3 000 iskolai digitális projekt megvalósítása
‒ szakmai partnerszervezetek 1500 kísérőeseménye
‒ 190 beküldött pályázat

• Fenntarthatósági Témahéten 1 522 iskola 320 000 diákja vett részt.
‒ 830 általános iskola részvétele a Fenntarthatósági Kupán
‒ 11 506 kg használt elem összegyűjtése a Szelektív hulladékgyűjtő versenyen
‒ 98 pályázat beküldése



• A témaheteket az EMMI a tanév rendjéről szóló rendeletben az alábbi időpontokban
hirdeti meg:

‒ Pénzügyi és vállalkozói témahét (Pénz7):

2019. február 25. és 2019. március 1. között

‒ Fenntarthatósági Témahét

2019. március 18. és 2019. március 22. között

‒ Digitális Témahét

2019. április 8. és 2019. április 12. között

‒ Pénz7: Befektetések a fókusztéma

‒ Fenntarthatósági Témahét: Víz és közlekedés a fókuszban

‒ Digitális Témahét: A médiatudatosság programelem kiemelhető

További információ:
www.penz7.hu
www.digitalistemahet.hu
www.fenntarthatosagi.temahet.hu

Témahetek a 2018/2019. tanévben

http://www.penz7.hu/
http://www.digitalistemahet.hu/
http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/penz7-logo.jpg
http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/logo_fenttarthatosagi.jpg
http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/dth-logo.jpg


A fenntartható iskolaműködtetés

997 iskola az Ökoiskolák 
Magyarországi Hálózatában

• 2018-ban 48 első 
Ökoiskola, 

• 54 megújított és 

• 57 Örökös Ökoiskola

cím kerül átadásra.
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A kötelező óvodáztatás hatása
2015. szeptember 1-jétől került bevezetésre a három éves kortól kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel. 

A megtett intézkedések megalapozták azokat a feltételeket: 

• amelyekkel a gyermekek már a korai éveiktől azonos eséllyel és hozzáféréssel kezdhetik meg az

intézményes keretek között biztosított nevelést,

• időben felfedezhetővé válhassanak a későbbi tanulási nehézségek, a korai beavatkozások,

hátrányok csökkentésének szükségessége,

• megkezdődhessen a tehetségek korai kibontakoztatása és mindezek hatására eredményesebbé

váljon az iskolai évek megkezdése, a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése.

• EU 2020: a 4 éves gyermekek részvételi aránya az óvodai nevelésben érje el a 95%-ot! 

• A 2017/2018. nevelési évben a 4 évesek óvodai részvételi aránya Magyarországon: 95%

• 2010/2011
• 2016/2017

• Változás 2010-2016 között

2010/2011 2017/2018 Változás 2010-2017 között

Óvodai férőhelyek száma 370 136 379324 + 9188

Óvodai csoportok száma 14 560 14 907 +347

Óvodapedagógusok száma 30 295 31 476 + 1181

3 éves gyermekek óvodai részvételi 
aránya %

74,1% 84% + 9,9%

4 éves gyermekek óvodai részvételi 
aránya %

92,9% 95% + 2,1%



Óvodai nevelés aktualitásai
Többletfinanszírozás

Az óvodák működtetési támogatása megemelésre került a 2019. évi költségvetésben a jelenlegi 81.700 
forint/fő/év fajlagos összegről 97.400 forint/fő/év összegre (összesen: 4.000,0 millió forint forrás). 

Óvodai nevelés országos alapprogramjának módosításai

• Az egészséges életmód, a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet és a 
szülőföldhöz, családhoz kötődés erősítése hangsúlyosabbá vált, 

• „az óvoda kapcsolatai” fejezet kiegészült a külhoni magyar óvodákkal való kapcsolatépítés feladatával, mellyel 
cél a Kárpát-medencei magyar nyelvű óvodák közötti együttműködés támogatása,

• új elemként jelennek meg a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, e célból az ősszel 
minden óvodába Magyar Népmesék ajándékcsomagot juttatunk el.

Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése

Az óvodapedagógusok részére ingyenesen elérhető módszertani-digitális tartalmak közzététele (pl.: magyar
népmesék, animációs sorozatok, mondókák, versek, népi gyermekdalok- és játékok, drámapedagógiai
segédanyagok, hagyományőrző kézműves technikák, jó gyakorlatok, stb.) Erre 500 millió Ft-os forrás áll
rendelkezésre a 2019-es költségvetésben.

Óvodai tárgyi eszközlista felülvizsgálata

A köznevelési szakterület a 2018/2019-es nevelési év első félévében felülvizsgálja a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet óvodai tárgyi eszközeinek listáját. A felülvizsgálathoz várjuk az óvodai szakemberek, gyakorló
pedagógusok módosító javaslatait, a szakmai szervezetek közbenjárásával.
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Ágazati források



Oktatási kiadások alakulása 
2010-2019. között
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Míg az oktatásra fordított kiadások 2010-ben 1.572 milliárd forint körül alakultak,
2016-ban ez az összeg már meghaladta az 1.846 milliárd forintot, 2018-ban és 2019-
ben pedig meg fogja haladni a 2.000 milliárd forintot a teljes oktatási rendszerre
fordított éves összeg.

Államháztartás konszolidált kiadásai 
(tény)

(millió Ft) 

2010       
tény

2014          
tény

2015     
tény

2016  
tény

2017
terv

2018
terv

2019
terv

F04 Oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások

1 571 586 1 721 991 1 874 457 1 846 510 1 903 302 2 006 627 2 039 271

F04.a   Iskolai előkészítés és alapfokú 
oktatás

509 116,2 230 791,3 243 725,0 259 473,4 234 992,5 238 217,4 252 768,6

F04.b   Középfokú oktatás
332 028,4 215 883,8 226 481,0 246 735,5 209 196,4 223 362,9 261 349,8

F04.c   Felsőfokú oktatás
487 310,6 507 107,9 551 231,0 547 020,8 589 099,6 603 301,1 642 990,8

F04.d   Egyéb oktatás
243 131,2 768 208,6 853 020,5 793 280,5 870 014,2 941 746,1 882 162,2



Oktatási kiadások GDP arányában 

EU Bizottság Oktatási és Képzési Figyelő 2017 

EU 28 átlag: 

• 2013: 5 % 

• 2016: 4,9 %

Magyarország: 

• 2013: 4,6 % 

• 2016: 5,2 % 
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Egyházi és állami intézmények azonos 
mértékben történő finanszírozása 

Állami intézményekben 2016-ben 826.437 Ft/tanuló  

(1.256.558 fő, 1.039 Mrd Ft)  

Egyházi intézményekben 2016-ban 623.129 Ft/tanuló 

(202.677 fő, 126 Mrd Ft)

Egyenlegrendezés 2016 év alapján 2017-ben: 42 Mrd Ft 

AZONOS MÉRTÉKŰ A FINANSZÍROZÁS! 
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Ágazati béremelések

• Az állam a pedagógusok bérére 2012-höz képest a pedagógus
életpályának is köszönhetően 2018-ban 320 Mrd Ft-tal többet fordít,
ami jelentősen megemelte – általánosan 50 %-kal – az illetményeket.

• 2018 őszén újabb koncepcionális döntések szükségesek a
továbblépés érdekében.

• Az életpálya és a minősítés marad

• Vezérfonalul a diplomás átlagbért szeretnénk figyelembe venni

• Kezelni kell a pályakezdők, pályára visszatérők kérdéskörét

• A minőségi oktatást szolgáló intézkedésként a jelenlegi +- 3%-os
eltérítési lehetőséget jelentősen szeretnénk kibővíteni és ennek
lehetőségét/felelősségét az intézményvezető kezébe tenni.
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Oktatási infrastruktúra fejlesztése 
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Köznevelési infrastruktúra megújítása

72%

24%

4%

Összesen:
125,4 Mrd Ft
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Az állami fenntartású általános iskolák, középfokú iskolák, kollégiumok fejlesztésére 

meghirdetett felhívások keretösszege: 89,87 Mrd Ft
(EFOP-4.1.2-17; EFOP-4.1.3-17)

Az egyházi és egyéb, nem 

állami fenntartású köznevelési 

intézmények fejlesztésére 

meghirdetett felhívások 

keretösszege: 30,53 Mrd Ft

(EFOP-4.1.1-15; EFOP-4.1.6-16)

A fejlesztő nevelés-oktatást ellátó intézmények és 
a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó 
köznevelési intézmények fejlesztésére 

meghirdetett felhívás keretösszege: 5 Mrd Ft
(EFOP-4.1.6-16)



Modern Városok Program

• 3,707 Milliárd forintDebrecen

• 17,5097 Milliárd forint  Érd

• 15,875 Milliárd forintSzékesfehérvár

• 5,035 Milliárd forint Tatabánya

• 0,762 Milliárd forint Veszprém

• 6,959 Milliárd forint Hódmezővásárhely
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Köznevelést érintő fejlesztések összegzett támogatása: 
49,0857 Milliárd forint



Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program (TTT) 

Év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
Forrás összege 3 000 M Ft 3 000 M Ft 2 970 M Ft 2 970 M Ft 2 970 M Ft
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1. Tornaterem-építés
A tornaterem-építési program költségvetési forrása:

2. Tanuszoda-építés
A tanuszoda-fejlesztési program költségvetési forrása:

Év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

Forrás összege 3 000 M Ft 3 000 M Ft 2 970 M Ft 2 970 M Ft 10 440 M Ft

3. Tanterem-építés 
A tanterem-építés és komplex iskolafejlesztés költségvetési forrása: 

Év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
Forrás összege 3 000 M Ft 3 000 M Ft 2 970 M Ft 2 970 M Ft 2 970 M Ft

A központi költségvetésben 2014 óta minden évben, így a 2019. évi költségvetésben is 
rendelkezésre áll mintegy 9 Mrd Ft forrás a nevelési-oktatási intézmények felújítására és a 
mindennapos testnevelés feladatellátás biztosításához tornatermek és tanuszodák építésére.



Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program (TTT) 

1. A Program I. ütemében 82 projekt
valósult meg országszerte:

• 25 tanuszoda-beruházás

• 27 tornaterem-beruházás,

• 24 tanterem-beruházás,

• 5 komplett iskolafejlesztés,

• 1 óvodai beruházás.

2. A Program II. ütemében 76 projekt
valósul meg:

• 26 tanuszoda-beruházás

• 20 tornaterem-beruházás,

• 20 tanterem-beruházás,

• 10 komplett iskolafejlesztés.
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A 

járásban/kerületben
van uszoda

nincs 

uszoda

új tanuszoda 

építés

(TTT+Bp.V.)

ebből  a 

tanuszodával

nem 

rendelkező 

járásokban 

épült/épülő

a TTT 1-2. 

ütemet követő 

hiány 

összesen

ebből uszoda 

hiány

ebből fedett 

uszoda hiány

Járások 123 51 50 46 5 2 3

Budapesti kerületek 21 2 2 1 1 1

összesen 144 53 52 47 6 3 3

amelyek közül 2018. júliusáig 56 beruházás ünnepélyes átadására kerülhetett sor: 13 helyszínen új tanuszoda, 22 
helyszínen új tornaterem létesült, ezentúl 16 iskola bővülhetett új tantermekkel, továbbá megépült 4 iskola, valamit egy 

óvoda.



Digitális stratégiák végrehajtása 

1. Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

• A köznevelést érintő főbb eredmények:
– felmértük az iskolák digitális veszélyeztetettségét
– gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat összegyűjtő honlap
– a Digitális Témahét kiemelt témája a médiatudatosság
– szakmai nap a resztoratív sérelemkezelésről
– antibullying programok pilotja

2. Digitális Oktatási Stratégia
• A köznevelést érintő főbb eredmények:

– több mint 50 000 pedagógus továbbképzése
– több mint 100 000 db IKT-eszköz kiosztása történt meg
– szélessávú internetkapcsolat és belső WiFi-hálózat kialakítása 

(26 Mrd Ft EFOP, GINOP, költségvetés) 
– okostankönyvek fejlesztése 
– folyamatban az NKP továbbfejlesztése
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Internet-hozzáférésű tantermek aránya
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MTA, 2017.



Interaktív táblával felszerelt tantermek aránya
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MTA, 2017. 
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Megtisztelő figyelmüket köszönöm!


