
3

AKTUÁLIS

Az Oktatási Hivatal feladatairól
Interjú Brassói Sándorral, az Oktatási Hivatal 
megbízott elnökével
Az Oktatási Hivatal küldetése túlmutat mindazon hivatali teendő-
kön, amelyeket az emberek alapvetően valamilyen hatósági vagy 
jogi eljárás érdekében vesznek igénybe. Színessége, sokrétűsége 
és sokfunkciójú működése által a hazai köznevelés és felsőoktatás 
meghatározó terepe. Brassói Sándorral, az Oktatási Hivatal megbí-
zott elnökével beszélgettünk.
Szöveg: Karkó Ádám | Fotó: Szántó András

Az Oktatási Hivatal – feladatait tekintve – az ország egyik legsokrétűbb intéz-
ménye. Melyek a hivatal alapfeladatai, illetve milyen újabb feladatokkal bővült 
az elmúlt években a paletta?

Az Oktatási Hivatal valóban egy olyan hivatal, amely – túl a hivatali tradicionális 
feladatokon – számos más tevékenységet is végez alapfeladatainak körében. Ami-
kor a hivatalokról beszélünk, akkor az embereknek általában a hatósági eljárások, 
a közigazgatási szabályok, bizonyos kontrollfunkciók jutnak az eszükbe, az Oktatási 
Hivatalnak azonban ennél jóval szélesebb a feladatköre, hiszen a hagyományos ha-
tósági feladatok mellett 2015-től sokféle szolgáltatási-szakmai támogatói funkciót is 
ellát. Ezekkel a funkciókkal a magyar köznevelést és felsőoktatást támogatjuk, illetve 
az ezzel a két ágazattal kapcsolatban álló több mint másfél millió magyar állampol-
gárt – és megannyi külföldi állampolgárt is egyúttal.

Mint említettem, az Oktatási Hivatal hagyományos feladatkörei 2015-től bővültek: 
a hivatalhoz kerültek országos pedagógiai szakmai szolgáltatások, amelyeket koráb-
ban megyei pedagógiai intézetek végeztek, ezáltal pedig olyan szakmai szolgáltatások, 
mint a pedagógusok tájékoztatása, továbbképzése, diákok, tanulók tájékoztatása jelent 
meg erősebb funkcióként, de ugyanilyen hangsúlyos feladat az iskolai lemorzsoló-
dás csökkentését támogató központi programok szervezése. 2016-tól az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. beolvadásával az oktatási ágazatok informa-
tikai rendszertámogatása is a hivatalhoz került, így meglehetősen erős informatikai 
háttérszakértelem van a hivatalban, amely a több mint 130 országos informatikai 
szakrendszer működését szervezi, biztosítja: gondoljunk itt például az érettségi vizsga 
szoftverére, a felsőoktatási felvételi rendszerre (www.felvi.hu) vagy akár a Nemzeti 
Köznevelési Portálra (www.nkp.hu). Továbbá a tankönyvfejlesztési feladatok is átke-
rültek az Oktatási Hivatal hatáskörébe.

A koronavírus-járvány az oktatás területén is példátlan kihívás elé állította 
mind a pedagógusokat, mind az oktatásirányítás szereplőit. Ha most mérleget 
kellene vonni az elmúlt évről, hogyan teljesített a hivatal?

A Covid-19 világjárvány a világ oktatási rendszereit, intézményeit és azok szereplőit 
komoly kihívás elé állította, ám Magyarország – minden nehézség ellenére is – vi-
szonylag sikeresen helytállt. Ennek több oka van, amelyek pedig szervesen kötődnek 
a hivatal működéséhez. Egyrészt ebben a helyzetben az intézmények gyors és pontos 
tájékoztatása kulcsfontosságú volt. Ezért az Oktatási Hivatal a járványkezelés-
ben olyan informatikai csatornákat működtetett, melyek által akár az érettségiző 
vizsgahely, akár az összes köznevelési és felsőoktatási intézmény, illetve az összes 
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pedagógus is közvetlenül és gyorsan kiértesíthető volt. 
Ugyanígy az óvoda-iskolai átmenetet kiszolgáló ható-
sági eljárások és az azokhoz kapcsolódó informatikai 
rendszerek is hibátlanul működtek; feladattípusonként 
80-100 ezer érintettel voltunk kapcsolatban. További, 
nagyon fontos eleme volt a digitális tevékenységeknek, 
hogy a hivatal képes volt online pedagógus-továbbkép-
zéseket is szervezni.

2015-ben az Oktatási Hivatal az alatta létrejövő 
Pedagógiai Oktatási Központok (POK) kialakításá-
val számos, jogszabályban meghatározott pedagó-
giai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi 
feladatot átvett. Mi jellemzi az elmúlt időszakot és 
a POK-ok jelenlegi működését?

A Pedagógiai Oktatási Központok hiánypótló funkció-
ként jöttek létre 2015-ben. 2015-ig ezeket a feladatokat 
egy ideig a KLIK, előtte pedig a megyei önkormányzatok 
látták el. Ebben a folyamatban korábban nem látszódott 
az egységes működés, így ha az intézményeket valami-
lyen egységes feladatra szerettük volna biztatni, – mint 
például most a diabéteszes gyerekekkel foglalkozó 
pedagógusok felkészítése, amit egységes keretek között 
kell megtenni – arra korábban nem volt lehetőség. 
A POK-ok 15 főosztályi szintű pedagógiai szervezeti 
egységként, önállóan, de mégis központi irányítás alatt 
végzik a teendőiket. Ennek keretében a legfontosabb 
feladatuk, hogy összekössék egymással a központi 
oktatásirányítást és az intézményvezetőket, valamint 
a pedagógusokat. Fontos feladatuk az információk 
megosztása, továbbképzések, konferenciák, pedagógiai 
hetek, tréningek, workshopok szervezése, illetve a jó 
gyakorlatok megosztása. Ehhez kapcsolódóan bevon-
tunk 340 köznevelési intézményt, melyek a POK-ok 

környezetében helyezkednek el. A POK-ok továbbá 
folyamatosan támogatják a pedagógusminősítések 
folyamatát és az iskolai lemorzsolódás csökkentését is.

Mit érdemes tudni az Országos Pályaválasztási 
Mérésről (OPM)?

Az Országos Pályaválasztási Mérést a 2019-es közne-
velési törvénymódosítás hozta be a köznevelési ágazat 
működésébe. A 8. évfolyamos tanulók minden tanévben 
egy központi, a pályaorientációt támogató mérőeszközt 
tölthetnek ki annak érdekében, hogy ezáltal jobb esély-
lyel válasszanak továbbtanulási irányt, szakmát. Bár 
mérésnek nevezzük, azonban ez egy támogatóeszköz, 
amit a diákok az OH által létrehozott OPM-platformon 
tölthetnek ki digitálisan. Itt egy mérési azonosítóval 
tudnak a diákok regisztrálni, majd megválaszolják 
a kérdéseket, azt követően pedig kapnak egy rövid, 
egyszerű visszacsatolást arról, hogy az általuk kitöltött 
kérdések alapján a szoftver milyen tanácsot ad a felvé-
telire készülő diák számára. A tanuló többféle profilt 
kap a rendszer által rangsorolva, majd pedig e rangso-
rolás alapján könnyebben el tudja dönteni, hogy melyek 
az erősségei és a gyengeségei. 

Az Országos Pályaválasztási Méréstől (OPM) el-
térő, más típusú eszközök is rendelkezésre állnak. 
Milyen céllal jött létre a Pályaorientációs Mérő- és 
Támogatóeszköz (POM), és milyen eredmények 
születtek az elmúlt egy-két évben?

Az Oktatási Hivatal a Pályaorientációs Mérő- és Tá-
mogatóeszköz (POM) (pom.oktatas.hu) kifejlesztését 
egy európai uniós pályázat keretében valósította meg. 
Komoly elhatározásom volt, hogy a magyar közneve-
lésben érintett pedagógusokat, osztályfőnököket, de 
a tanulókat és a szülőket is segítsük egy pályaválasztást 
támogató rendszerrel. Ennek célja, hogy 7–8. osztályos, 
valamint a 10.–11.–12.-es évfolyamon tanulókat egy 
alaposabb mérőeszközzel támogassuk. Ilyenformán 
hasonlóságot mutathat a POM az OPM-mel, azonban 
mégis jelentős eltérés van köztük, hiszen az OPM 
struktúrájában alapvetően a 8. osztályos diákok 
kompetenciájára és érdeklődésére szabott, míg a POM 
ennél sokrétűbb és bővebb, jobban segíti a pályaorien-
tációt, illetve az önismeretet. Egy 10. osztályos diák 
például azért is használhatja a mérőeszközt, hogy 
megtudja, milyen hozzá illő fakultációt válasszon a 11. 
évfolyamon. Eredményként kiemelkedő, hogy az elmúlt 
időszakban több pályaorientációs továbbképzést szer-
veztek a kollégák, megtörtént a rendszer informatikai 
fejlesztése, amelyet le is teszteltünk 450 köznevelési 
intézménynél. Mindezen felül 200 intézmény nyilatko-
zott úgy, hogy programjába beépíti a POM-ot, majd 13 
ezer diák vett részt a POM kipróbálásában, valamint 
több ezer pedagógus vett részt a továbbképzéseken.

Milyen lehetőségeket biztosít a Diplomás Pályakö-
vetési Rendszer?

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (diplomantul.hu) 
alapvető célja, hogy a felsőoktatásban tanuló és vég-
zett hallgatók munkaerőpiaci életútját nyomon tudja 



5

követni, illetve azt kielemezze. A magyar pályakövetés 
különleges, egyben összetett, ugyanis a rendszer több 
kutatási modulból épül fel, amelyeknek kivételes értéke 
az adatintegrációs és kérdőíves vizsgálatok együttes, 
egymást kiegészítő jelenléte.

Milyen főbb ismérvei és innovációi vannak a Csoda-
szarvas-programnak?

A Csodaszarvas-program (csodaszarvasprogram.hu) 
portálját az EFOP-3.2.15 európai uniós program ke-
retében fejlesztettük ki. Azzal a céllal jött létre, hogy 
az informális tevékenységeket erősítse elsősorban az is-
kolákban, valamint az 1–5 napos iskolai táborok peda-
gógusainak segítésére szolgáljon. A program segítséget 
nyújt azon pedagógusok számára, akik nem egyedül sze-
retnék összeállítani egy tábor vagy kirándulás tematiká-
ját. A portálon látható, hogy nagyon sokféle tevékenység 
összpontosul egy helyen, például évfolyamonként lehet 
kiválasztani, milyen témamodul szerint szeretnénk ösz-
szeállítani egy adott táborozást. Akár szálláshelyeket is 
elérhetünk a honlapon anélkül, hogy keresgélni kellene 
a megfelelő szállást. 

Az előző európai uniós költségvetési ciklusban 
számos eredményes projektben tudott részt venni 
az Oktatási Hivatal. Milyen projekteket sikerült 
lezárni az elmúlt időszakban?

Számos projekt fut jelenleg is a hivatalon belül, illet-
ve többet is sikeresen zártunk az elmúlt időszakban. 
Az óvodák, az óvodapedagógusok munkáját segítettük 
például az EFOP-3.1.1 elnevezésű projekttel1 vagy 
az EFOP-3.1.3 kiemelt projekttel,2 melyben 550 együtt-
működő óvodával és 1100 óvodapedagógussal való-
sítottuk meg az Esélyteremtő óvoda projektet. Ennek 
eredményeként országszerte közösen létrehoztunk egy 
olyan intézményhálózatot, melynek tagjai az esélyte-
remtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák, 
és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni. 
Mindezzel hátránykompenzáció is megvalósul, a társa-
dalmi helyzetből fakadó hátrányok mérséklődnek.

Egy nagyobb programunk volt az EFOP-3.1.5 elnevezé-
sű projekt,3 amelyben az iskolai lemorzsolódás csökken-
tésére irányult a figyelem, ugyanis a korai iskolaelha-
gyók számának csökkentése az Európa 2020 Stratégia 
kulcsindikátora. A stratégia célkitűzéseihez illeszked-
ve a kiemelt projekt célja az ágazati, helyi közösségi 
együttműködések kialakítása által olyan komplex és 
célzott intézményfejlesztő programok megvalósítása 
volt a bevont köznevelési intézményekben, amelyek 
által csökken az ott tanulók lemorzsolódási kockázata, 
hozzásegítsük a tanulókat végzettségek, a munkaerőpi-
acon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák 
megszerzéséhez, emellett az Oktatási Hivatal által 
működtetett területi és helyi szintű pedagógiai szakmai 
szolgáltató rendszert is továbbfejlesztettük.

1 www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop311_kisgyer-
mekkori_neveles_tamogatasa

2 www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop313
3 www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315

A tantermen kívüli digitális munkarend is rávilá-
gított a digitális kompetenciák fontosságára. Mit 
lehet tudni a digitális kompetenciamérés bevezeté-
séről?

Az Oktatási Hivatal 2015-ben tett javaslatot a Mi-
nisztérium számára azzal kapcsolatban, hogy a kom-
petenciamérés rendszerét 2022-től célszerű lenne 
digitális alapra helyezni. Ez a célkitűzés bekerült 
az EFOP-3.2.15-ös projektbe,4 és ezen a projekten belül 
történik a kompetenciamérés digitális platformra való 
átültetése. Ezzel kapcsolatban megannyi informatikai 
fejlesztés történt, például a platform számos eleme már 
elkészült, rengeteg digitális feladatsor bevizsgálása 
megtörtént.5 Ehhez hozzátenném még, hogy az eljá-
rás csökkenti a papírfelhasználás mértékét is, hiszen 
ezáltal egy kisebb áruház raktárhelyiségének területét 
kitevő papírmennyiséget takarítunk majd meg.

A Nemzeti alaptanterv 2020-as megjelenésével mi-
lyen újabb tankönyvek fejlesztése várható? Hol tart 
ehhez igazodóan a Nemzeti Köznevelési Portálon 
(NKP) fellelhető okostankönyvek fejlesztése?

A jelenlegi adataink alapján 94 darab tankönyv fej-
lesztése fog megvalósulni. A különböző évfolyamokra 
felmenő rendszerben dolgozzuk át a tankönyveket 
az új Nat-nak és a kerettanterveknek megfelelően, 
így ezúttal a 3., a 7., továbbá a 11. évfolyamra készülő 
tankönyvek kerültek előtérbe. A tankönyvek – az en-
gedélyeztetés után – felkerülnek a tankönyvjegyzékre, 
majd rendelhetővé válnak. A 3. évfolyamra például új 
olvasókönyveket, helyesíráskönyveket, a 7. évfolyamra 
pedig egy új irodalom munkafüzetet készítünk több 
szériában is kiadásra, a 11. évfolyamon pedig többek 
között a magyar nyelv és irodalom és a történelem-
tankönyvek átdolgozása fog megtörténni. Ezenkívül 
kiemelendő, hogy készül egy új ének-zene tankönyv is 
a 11. évfolyamra, illetve dráma és színház tankönyvek a  
9–12. évfolyamra.

A Nemzeti Köznevelési Portálon jelenleg is zajlik a Nat 
2020-hoz igazított okostankönyvek és digitális kiegé-
szítők (okosfeladatok, okosfeladatsorok, animációk, 
interaktív térképek, szimulációk, videók) fejlesztése. 
Jelenleg több mint 180 okostankönyv, okosgyűjtemény, 
tanári kézikönyv érhető el az NKP oldaláról ingyene-
sen, ahol az 5., 6. és 9., 10. évfolyamokon már az új, akk-
reditált tartalmak érhetők el. A 3., 7., 11. évfolyamokra 
pedig már folyamatban van a tankönyvfejlesztés, amit 
követ a digitális tartalomfejlesztés. Ezzel párhuzamo-
san a feladattárban elérhető közel 30.000 okosfeladat, 
okosfeladatsor; több mint 2.000 videó és animáció, 
valamint hangzó anyagok, interaktív térképek és ani-
mációk a médiatárból. 

Összefoglalva tehát az Oktatási Hivatal szerepköre 
a magyarországi köz- és felsőoktatásban igazán jelen-
tős, hatékony és innovatív.

4 www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215
5 www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_

meresek/meresek_2022tol


