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3 Általános információk 

1. Általános információk 

Pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelete) esetén feltöltendő dokumentumok 

köre: 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióból   

 a szakmai önéletrajz, 

 a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, 

 a szakmai életút értékelése. 

 

Intézményvezető országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelete) esetén feltöltendő 

dokumentumok köre: 

 a vezetői pályázata, vagy annak hiányában vezetési programja, 

 az intézménye pedagógiai programja, 

 az ellenőrzést megelőző két (például a 2021. évi tanfelügyeletek esetében a 2018/2019., 

2019/2020.) tanév munkaterve és éves beszámolója, valamint 

 az intézménye szervezeti és működési szabályzata. 

Vezetői tanfelügyelet esetén erre a dokumentumfeltöltő felületre a fentiek közül a vezetőnek vezetői 

pályázatát / vezetési programját, illetve az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves 

beszámolóit kell feltöltenie. A vezetőnek az intézmény pedagógiai programját valamint szervezeti és 

működési szabályzatát (SZMSZ-t) az Intézményi dokumentumfeltöltő modulba kell feltöltenie. Az 

Intézményi dokumentumfeltöltő modult az oktatas.hu oldalra bejelentkezve a Saját oldal / Intézmény 

menüpontban éri el. 

 

A feltöltésre rendelkezésre álló idő:  

A dokumentumok feltöltésének határideje az ellenőrzés évét megelőző év november 30-a. 

 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részleteiről, a pedagógusok, az 

intézményvezetők és az intézmények tanfelügyeleti ellenőrzésének standardjairól, illetve a feltöltendő 

dokumentumok tartalmára vonatkozóan az Oktatási Hivatal honlapján található intézménytípusokra 

lebontott Tanfelügyeleti Kézikönyvekben találnak részletes leírást.  

  

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek
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2. Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felület 

A tanfelügyeletben érintett pedagógusok számára az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel 

(tanfelügyelettel) kapcsolatos informatikai támogató felület a www.oktatas.hu oldalon keresztül érhető 

el.  

A felület eléréséhez Látogató típusú, KIR/oktatás validációval rendelkező fiókjába kell belépnie a 

www.oktatas.hu oldalra. A KIR/oktatás validáció meglétét az Alapadatok menüpontban ellenőrizheti le. 

A tanfelügyelethez szükséges dokumentumok feltöltésére szolgáló felületet az oktatas.hu / Saját oldal-

ra Látogatóként bejelentkezve a Pedagógus menüpontban, a 2017. évtől saját portfólió, pályázat, 

tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése, megtekintése ikonra (1. kép), majd a Portfólió, pályázat, 

tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése, megtekintése ikonra kattintva érheti el. 

 
1. kép Oktatas.hu / Saját oldal / Pedagógus menüpont 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
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2.1.  Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Eljárások 

A Portfólió, pályázat, tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése ikonra kattintva megnyílik a feltöltőfelület 

és megjelenik a pedagógushoz tartozó eljárások listája (Eljárások lapozófül). A listában, amennyiben 

2017-ben vagy azóta volt minősítése, megtalálja e-portfólióját, e-portfólióit, amely(ek)hez csak olvasási 

jogosultsággal fér hozzá. Valamint ha 2019-ben vagy azóta részt vett vezetői vagy pedagógus 

tanfelügyeletben, akkor az adott évi tanfelügyeleti eljárás személyes tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő 

felületét is eléri olvasási jogosultsággal. 

Amennyiben korábban nem volt még pedagógusminősítése (vagy 2017 előtt volt), és  még nem volt 

tanfelügyeleti ellenőrzése (vagy 2019 előtt volt), akkor csak egy eljárása van (a tanfelügyeleti 

dokumentumok feltöltésének lehetősége), így automatikusan az jelenik meg, de az eljárások listájához 

ebben az esetben is visszatérhet. 

A felületen található oldalak az egyszerű áttekinthetőség érdekében lapozófülek segítségével érhetőek 

el. Lapozófülek: Eljárások, Nyitólap, Szakmai önéletrajz, Tanfelügyeleti dokumentumok. Az egyes 

lapozófülek részletes leírását a következő pontokban találja meg. 

A használt böngészőben – amennyiben szükséges – a felugró ablak engedélyezését be kell állítani.  

Az oldal bal felső sarkában a felület használatának időbeli korlátjáról tájékoztató visszaszámláló óra 

látható. Amennyiben belépett a tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felületre, de nem végez ott 

tevékenységet, a rendszer 30 perc eltelte után automatikusan kilépteti (és erre egy felugró ablak 

figyelmezteti: „Az oldal várakozási ideje letelt, kérem, jelentkezzen be újra!”). A számláló bármely 

eseménynél újraindul, amikor az oldal parancsot hajt végre (például blokk mentése, másik oldalra 

történő navigálás, stb.).  

A pedagógus tanfelügyelethez szükséges dokumentumfeltöltő oldalt a Megtekintés oszlopban a 

tanfelügyeleti eljárásának megfelelő évszámmal jelölt pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő 

feliratra (2. kép) kattintva éri el. 

 
2. kép Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő 

 

 

2.2.  Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Nyitólap 

 

Az Eljárások oldalon a tanfelügyeleti eljárásának megfelelő évszámmal jelölt pedagógus tanfelügyeleti 

dokumentumfeltöltő feliratra kattintva a felület Nyitólapja válik láthatóvá (3. kép), ahol tájékoztató 

információkat talál.  
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3. kép Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Nyitólap 

2.3. Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz 

A pedagógus tanfelügyelethez szükséges szakmai önéletrajzát a Szakmai önéletrajz lapozófülre 

kattintva megjelenő oldalon tudja rögzíteni (4. kép).  

Szakmai önéletrajz lapozófülhöz tartozó oldal megnyitásakor láthatóvá válik egy Fontos információ 

panel (4. kép) közvetlenül a lapozófül alatt, mely az adott oldal tartalmára, kitöltésére vonatkozóan nyújt 

felvilágosítást. Ez a fül első használatakor mindig nyitott állapotú, de a panel végén lévő nyíl 

segítségével bezárhatja, majd igény szerint újra kinyithatja. 

A Szakmai önéletrajz oldalt megnyitva lenyíló-visszazárható ablakokat (blokkokat) talál, melyek a 

szürke alapon lévő fehér nyilak segítségével nyithatók és zárhatók (5. kép). 

A Szakmai önéletrajz oldalon a kék hátterű blokkok adatai (mezői) nem szerkeszthetők, azok tartalma 

automatikusan betöltődik, a sárga hátterű blokkok adatai (mezői) szerkeszthetők.  

A kék blokkok a köznevelés információs rendszeréből (a továbbiakban: KIR) érkező adatokat jelenítik 

meg. Ezek az adatok a pedagógusok által nem módosíthatók a feltöltőfelületen, módosításuk csak a KIR 

rendszeren belül lehetséges. Amennyiben az adatokban hibát észlel, kérjük, hogy a hibát, hiányosságot 

adatkezelő intézményénél jelezze. Az intézményi adatmódosítás után az adatok a tanfelügyeleti 

dokumentumfeltöltő felületén is automatikusan frissülni fognak, a következő belépést követően.  

Ha a KIR rendszerben az aktuális felhasználóhoz egy adathoz nem található érték, akkor abban az 

adatmezőben a „KIR-ben nem található adat” felirat jelenik meg piros színnel. 
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4. kép Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő - Szakmai önéletrajz 

A tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felületen egyszerre mindig csak egy blokk szerkeszthető. Ha 

egy blokk meg van nyitva szerkesztésre, akkor más blokkot nem lehet módosítani, illetve más fülre sem 

lehet átlépni. Másik blokkra való áttérés előtt a szerkesztésre megnyitott állapotú blokk tartalmát  

 menteni kell (a Mentés ( ) gombbal). Ebben az esetben egy felugró ablak rákérdez: „Biztos, 

hogy menteni szeretné az adatokat?”. Az ablak OK gombjára kattintva a panel bezárása történik 

a felvitt adatok mentésével, a Mégse gombra kattintva visszatérhet a blokk adatainak 

szerkesztéséhez. 

 vagy mentés nélkül visszazárni (a Visszazárás ( ) gombbal). Ebben az esetben egy felugró 

ablak rákérdez: „Valóban nem szeretné menteni az adatokat?”. Az ablak OK gombjára kattintva 

a panel bezárása történik az esetlegesen felvitt adatok mentése nélkül, a Mégse gombra kattintva 

visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez.  

Ha nem zárta le az éppen szerkesztett blokkot, de egy másik blokkra vagy másik oldalra kísérel meg 

átlépni, az alkalmazás egy felugró ablak segítségével figyelmezteti: „Szerkesztés alatt álló űrlap esetén 

a továbblépés nem lehetséges. Továbblépéshez kérjük, zárja be a szerkesztés alatt álló űrlapot.”.  
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A Szakmai önéletrajz lapozófülön, a blokkokban egyes mezőnevek jobb felső sarkában látható (**) 

szimbólum azt jelzi, hogy a blokk mentéséhez szükséges az adott mező kitöltése. Az egyes mezőnevek 

jobb felső sarkában látható (*) szimbólum azt jelzi, hogy a blokk mentéséhez nem, de a véglegesítettnek 

tekinthető feltöltéshez szükséges az adott mező kitöltése. (Természetesen, amennyiben egy blokk 

kitöltése az Ön esetében nem releváns (pl. nem rendelkezik kitüntetéssel), akkor az adott mezőket hagyja 

kitöltetlenül.) A nem kötelező adatokat, mezőket az alkalmazás nem jelöli külön. Ezek kitöltése 

opcionális.  

2.3.1. Személyes adatok 

A Személyes adatok (kék) blokk tartalma automatikusan kitöltődik az intézmény(vezetője) által a KIR 

személyi nyilvántartásban rögzített adatokkal (5. kép).  

 
5. kép Szakmai önéletrajz - Személyes adatok 

Megadhatja napközben elérhető telefonszámát a  gombra kattintva (5. kép). 

A megjelenő sárga blokk „Elérhetőség” szürke mezőjébe kell a telefonszámot beírni, majd menteni a 

blokk tartalmát a blokk címe után található Mentés gomb ( ) segítségével (6. kép).  

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 
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6. kép Szakmai önéletrajz - Napközbeni elérhetőség megadása 

2.3.2. Szakképzettség adatok 

A Szakképzettség adatok (kék) blokk vagy blokkok tartalma automatikusan kitöltődik a KIR személyi 

nyilvántartásban rögzített szakképzettségre, pedagógus-szakvizsgára, pedagógus-továbbképzésre 

vonatkozó adatokkal (7. kép). Amennyiben nem jelenik meg a munkakör betöltéséhez szükséges 

végzettség, szakképzettség vagy pedagógus-szakvizsga, jelezze azt az adatkezelő intézményében. A 

KIR személyi nyilvántartásban történő rögzítést követően itt is automatikusan frissülni fognak az adatok 

a következő belépést követően.  

 
7. kép Szakmai önéletrajz - Szakképzettségek és szakképesítések 

További, a KIR személyi nyilvántartásban nem rögzített pedagógus-továbbképzéseit a blokk alján 

található  gombra kattintva adhatja meg (8. kép). Amennyiben 

nem vett részt olyan pedagógus-továbbképzésen, amely a KIR személyi nyilvántartásban nem 

rögzítendő, ezt nem kell kitöltenie. 

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 

Több pedagógus-továbbképzésen való részvétel rögzítésére is van lehetősége, ezeket mind külön 

blokkban vegye fel a  gombbal.  
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8. kép Pedagógus-továbbképzés megadása 

2.3.3. Szakmai tapasztalatok, munkahelyek 

A Szakmai tapasztalatok, munkahelyek blokkban minden, a KIR személyi nyilvántartásban megadott 

korábbi és jelenlegi szakmai tapasztalat, munkahely megjelenik. Amennyiben jelenlegi munkahelyének 

adatai nem pontosak, jelezze azt az Önt foglalkoztató intézményben. A KIR személyi nyilvántartásban 

történő rögzítést követően itt is automatikusan frissülni fognak az adatok a következő belépést követően.  

 
9. kép Szakmai önéletrajz - Szakmai tapasztalatok, munkahelyek 

Továbbá lehetősége van a  gombra kattintva a KIR személyi 

nyilvántartásban nem rögzített, korábbi munkahelyeinek, azok adatainak megadására is (9. és 10. kép).  
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10. kép Szakmai tapasztalatok - új szakmai tapasztalat, munkahely rögzítése 

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 

Több mező tartalmának megadását lenyíló listák segítik, pl.: Jogviszony típusa. A „Kérjük, válasszon!” 

felirat utáni vagy előtti nyílra kattintva a megjelenő listából a megfelelő elemre kattintva jelölheti ki 

válaszát. 

A dátumok megadása a felületen a szürke téglalapba történő kattintással történik. A kattintást követően 

egy speciális, könnyen használható dátumválasztó panel jelenik meg (pl. Jogviszony létrejötte). 

Egyes mezők adatait (pl. Tantárgy – Tantárgycsoport) a sor végén található Rögzítés ( ) ikonra 

kattintva tudja felvenni, rögzíteni. Ezeknél a mezőknél a kiválasztott érték csak akkor kerül a blokk 

mentésekor rögzítésre, ha a Rögzítés ( ) ikonnal az érték felvételre került a blokkon belül. Ezután 

lehetősége van újabb adatok, sorok felvételére is. A rögzített adatokat a Törlés ( ) ikonra kattintva 

tudja törölni. 
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Több szakmai tapasztalat, munkahely rögzítésére is van lehetősége, ezeket mind külön blokkban vegye 

fel a  gombbal.  

 

2.3.4. Egyéb szakmai tapasztalat 

Az  gombra kattintva lehetősége van szöveget begépelve egyéb 

szakmai tapasztalatait felsorolni (11. és 12. kép). 

 
11. kép Egyéb szakmai tapasztalat 

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 

 
12. kép Egyéb szakmai tapasztalat hozzáadása 

2.3.5. Publikációs tevékenység 

Publikációit (pl. tanulmány, cikk, könyv stb.) a  gombbal rögzítheti a felületen 

(13. kép). Amennyiben nem rendelkezik publikációkkal, nem kell a blokkot kitöltenie. 

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 

Ha több publikációval is rendelkezik, az(oka)t a  gomb újabb használatával 

tudja rögzíteni. 
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13. kép Publikációs tevékenység 

2.3.6. Kitüntetések, elismerések 

A felület lehetőséget biztosít a kapott kitüntetései, elismerései rögzítésére is. Ezt a 

 gombbal teheti meg (14. kép). Amennyiben nem rendelkezik 

ilyennek, nem kell kitöltenie ezt a blokkok. 

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 

Ha több kitüntetéssel, elismeréssel is rendelkezik, az(oka)t a  gomb 

újabb használatával tudja rögzíteni. 

 
14. kép Kitüntetések, elismerések 

2.3.7. Nyelvismeret 

A  gombbal rögzítheti idegennyelv-ismeretét a nyelv és a nyelvismeret 

szintjének megadásával (15. kép). Ha nem beszél idegen nyelveket, ezt a blokkot nem kell kitöltenie. 

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 

Ha több idegen nyelvet is beszél, az(oka)t a  gomb újabb használatával tudja 

rögzíteni. 
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15. kép Nyelvismeret megadása 

2.3.8. Érdeklődési kör 

Érdeklődési körét az  gombbal, egy szabad szöveges mezőben adhatja 

meg (16. kép).  

A blokk kezelése, a megadott adat(ok) mentése, vagy a blokk mentés nélküli visszazárása a 2.3. 

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz pontban leírtak szerint történik. 

Továbbá a mező(k) kitöltésének kötelezőségét itt is a (**) illetve a (*) szimbólum jelzi. 

 

16. kép Érdeklődési kör megadása 

2.4.  Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Tanfelügyeleti dokumentumok 

A Tanfelügyeleti dokumentumok lapozófülön (17. kép) van lehetősége a pedagógust foglalkoztató 

intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása illetve a szakmai életút értékelése 

dokumentumok feltöltésére. 

 
17. kép Tanfelügyeleti dokumentumok 
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2.4.1. Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 

Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása dokumentum 

elkészítéséhez szempontokat talál a felületen, illetve az www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon 

megtalálható, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez című szakmai segédanyag „Mit kell tudni az e-portfólióról?" c. fejezetében.  

Dokumentum feltöltése 

Dokumentumfeltöltés során egy PDF formátumú dokumentum feltöltésére van lehetősége. A fájl 

maximális mérete 10 MB lehet. A felületre nem tölthető fel semmilyen titkosított, vagy bármilyen 

formában védett fájl, így ez esetben kérjük, hogy állítsa elő ismételten a PDF fájlt, titkosítás és védelem 

nélkül, és azt töltse fel a felületre.  

Az elkészített PDF dokumentum feltöltését a Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi 

környezetének rövid bemutatása felirat sorának végén található Szerkesztés ( ) ikonra kattintva 

kezdheti meg (18. kép). 

 
18. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 

A Szerkesztés ( ) ikonra kattintva a blokk alsó részén megjelenik a feltöltés helye (19. kép). 

file:///C:/Users/gk/Downloads/www.oktatas.hu/kiadvanyok
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19. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása - Fájlfeltöltés 

A fájlok feltöltéséhez minden esetben kétsoros struktúrát talál a felületen. Az első sor (a mező neve 

után) tartalmazza a feltöltött fájl nevét. Ha nincs még a dokumentum feltöltve, akkor piros színnel 

megjelenik a „Még nem töltött fel fájlt.” szöveg. A struktúra második sorában lévő Fájl kiválasztása 

gombra kattintva lehetőség nyílik a megfelelő PDF dokumentum megkeresésére, majd kijelölése után a 

Megnyitás gombra kattintva annak feltöltésére. 

Feltöltés után a feltöltött fájl neve alatt a „Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés gombra!” 

felirat jelenik meg (20. kép). Amennyiben mentés előtt másik fájlt szeretne választani, a fájl neve mellett 

megjelenő Mégsem ( ) ikon segítségével törölheti az első fájlt, és új fájlt választhat. 

 
20. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása - Feldolgozás megkezdéséhez 

kattintson a Mentés gombra! 
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A blokk Mentés ( ) gombjára való kattintáskor egy felugró ablak rákérdez: „Biztos, hogy menteni 

szeretné az adatokat?”. A Mégse gombra kattintva visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez. Az 

ablak OK gombjára kattintva „A feldolgozás folyamatban.” felirat jelenik meg, és a rendszer elvégzi a 

fájl ellenőrzését (21. kép). Hibás, vagy titkosított, védett fájl esetében visszajelzést ad a problémáról.  

 
21. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása – A feldolgozás folyamatban 

Amennyiben a fájl megfelelő, a fájl neve és mérete alatt a zöld „Sikeresen feltöltve.” felirat lesz látható 

(22. kép). Ezt követően a feltöltött fájl a nevére történő kattintással a böngésző külön lapján 

megtekinthető. 

 
22. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása - Sikeresen feltöltve 
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Feltöltött dokumentum cseréje, törlése 

Ha egy már feltöltött PDF-dokumentum helyett egy másik dokumentumot szeretne feltölteni, akkor a 

blokk ismételt szerkesztését megkezdve (Szerkesztés ikonra kattintva ) a feltöltött fájl blokkja 

mellett megjelenik ismét a fájlfeltöltésre szolgáló blokk (Fájl kiválasztása) (23. kép).  

 
23. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása - Feltöltött fájl cseréje 1. 

Az új fájl kiválasztását követően a korábban már feltöltött fájl neve piros színűre változik és áthúzásra 

kerül, ezzel jelezve, hogy a korábban feltöltött fájl törlésre, lecserélésre kerül (24. kép). Az új fájl 

feltöltése a blokk mentésekor (a blokk Mentés  gombjára kattintáskor) történik meg. 

 
24. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása - Feltöltött fájl cseréje 2. 

Ha a feltöltött fájlt szeretné kitörölni, akkor ezt szerkesztési módban (Szerkesztés  ikonra kattintva) 

a feltöltött fájl neve mellett található Törlés ikonra ( ) kattintva teheti meg (25. kép).  

 
25. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása - Feltöltött fájl törlése 1. 

Ekkor piros színűre változik és áthúzásra kerül a feltöltött fájl neve, és mellette megjelenik egy felirat 

(26. kép): „Törlés véglegesítéséhez kattintson a Mentés gombra!”, azaz mentse a blokkot ( ). Ha 
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mégsem szeretné kitörölni a fájlt, akkor a blokk Visszazárás ( ) gombjára kattintva a törlés nem 

történik meg. 

 
26. kép Pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása - Feltöltött fájl törlése 2. 

Ha már van fájl feltöltve, és szeretné lecserélni, akkor vagy a korábban leírt lecserélés folyamatát 

követve tudja azt megtenni, vagy előbb törölje ki a fájlt, és utána töltse fel az újat. 

2.4.2. Szakmai életút értékelése 

Szakmai életút értékelése dokumentum elkészítéséhez szempontokat talál a felületen, illetve az 

www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon megtalálható, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a 

Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez című szakmai segédanyag „Mit kell tudni az e-

portfólióról?" c. fejezetében.  

Dokumentum feltöltése 

Dokumentumfeltöltés során egy PDF formátumú dokumentum feltöltésére van lehetősége. A fájl 

maximális mérete 10 MB lehet. A felületre nem tölthető fel semmilyen titkosított, vagy bármilyen 

formában védett fájl, így ez esetben kérjük, hogy állítsa elő ismételten a PDF fájlt, titkosítás és védelem 

nélkül, és azt töltse fel a felületre.  

Az elkészített PDF dokumentum feltöltését a Szakmai életút értékelése felirat sorának végén található 

Szerkesztés ( ) ikonra kattintva kezdheti meg (27. kép).  

 
27. kép Szakmai életút értékelése 

A dokumentumfeltöltés menete megegyezik az előző pontban részletezett, a Pedagógust foglalkoztató 

intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása fájl feltöltésének lépéseivel. 

A Szerkesztés ( ) ikonra kattintva a blokk alsó részén megjelenik a feltöltés helye (28. kép). 

file://///okev.hu/OH_FS/KE/TKHF/TO/Dokumentumok/Tanfelügyelet/OH_admin/Tanfel_portfólió/www.oktatas.hu/kiadvanyok
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28. kép Szakmai életút értékelése - Fájl kiválasztása 

Fájl kiválasztása gombra kattintva nyílik lehetősége a megfelelő PDF dokumentum megkeresésére, 

majd kijelölése után a Megnyitás gombra kattintva annak feltöltésére. 

Feltöltés után a feltöltött fájl neve alatt a „Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés gombra!” 

felirat jelenik meg (29. kép). 

 
29. kép Szakmai életút értékelése - Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés gombra! 

A blokk Mentés ( ) gombjára való kattintáskor egy felugró ablak rákérdez: „Biztos, hogy menteni 

szeretné az adatokat?”. A Mégse gombra kattintva visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez. Az 

ablak OK gombjára kattintva „A feldolgozás folyamatban.” felirat jelenik meg, és a rendszer elvégzi a 

fájl ellenőrzését. Amennyiben a fájl megfelelő, a fájl neve és mérete alatt a zöld „Sikeresen feltöltve.” 

felirat lesz látható (30. kép). Ezt követően a feltöltött fájl a nevére történő kattintással a böngésző külön 

lapján megtekinthető. 

 
30. kép Szakmai életút értékelése - Sikeres fájlfeltöltés 

Feltöltött dokumentum cseréje, törlése 

A már feltöltött fájl cseréje, vagy törlése az előző pontban részletezett, a Pedagógust foglalkoztató 

intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása fájl cseréjének, törlésének lépéseivel megegyező. 

2.5.  A felület lezárása 

A tanfelügyeleti dokumentumok feltöltését a Nyitólapon közzétett határidőig kell megtennie. Eddig az 

időpontig kell a szakmai önéletrajz adatait felvinni, a felöltendő dokumentumokat felölteni. Ekkor 

tekinthető a tanfelügyeleti dokumentumfeltöltés véglegesnek. A dokumentumokhoz későbbiekben 

olvasási jogosultsággal fér hozzá. 
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3. Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felület 

 

A tanfelügyeletben érintett intézményt, tagintézményt, intézményegységet vezető pedagógusok (a 

továbbiakban: vezetők) számára az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel (tanfelügyelettel) 

kapcsolatos informatikai támogató felület a www.oktatas.hu oldalon keresztül érhető el.  

A felület eléréséhez Látogató típusú, KIR/oktatás validációval rendelkező fiókjába kell belépnie a 

www.oktatas.hu oldalra. A KIR/oktatás validáció meglétét az Alapadatok menüpontban ellenőrizheti le. 

A tanfelügyelethez szükséges dokumentumok feltöltésére szolgáló felületet az oktatas.hu / Saját oldal-

ra Látogatóként bejelentkezve a Pedagógus menüpontban, a 2017. évtől saját portfólió, pályázat, 

tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése, megtekintése ikonra (31. kép), majd a Portfólió, pályázat, 

tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése, megtekintése ikonra kattintva érheti el.  

 
31. kép Oktatas.hu / Saját oldal / Pedagógus menüpont 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
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3.1.  Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Eljárások 

A Portfólió, pályázat, tanfelügyeleti dokumentumok feltöltése ikonra kattintva megjelenik a vezetőhöz 

tartozó eljárások listája (Eljárások lapozófül). A listában, amennyiben már 2017-ben vagy azóta volt 

pedagógusminősítése, megtalálja e-portfólióját, e-portfólióit, amely(ek)hez, ha 

pedagógusminősítéséhez kapcsolódóan nincs portfóliófeltölési időszaka, csak olvasási jogosultsággal 

fér hozzá. Valamint ha 2019-ben vagy azóta részt vett vezetői vagy pedagógus tanfelügyeletben, akkor 

az adott évi tanfelügyeleti eljárás személyes tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felületét is eléri olvasási 

jogosultsággal. 

Amennyiben korábban nem volt még pedagógusminősítése (vagy 2017 előtt volt), és még nem volt 

tanfelügyeleti ellenőrzése (vagy 2019 előtt volt), akkor csak egy eljárása van (a tanfelügyeleti 

dokumentumok feltöltésének lehetősége), így automatikusan az jelenik meg, de az eljárások listájához 

ebben az esetben is visszatérhet. 

A felületen található oldalak az egyszerű áttekinthetőség érdekében lapozófülek segítségével érhetőek 

el. Lapozófülek: Eljárások, Nyitólap, Személyes adatok, Tanfelügyeleti dokumentumok. Az egyes 

lapozófülek részletes leírását a következő pontokban találja meg. 

A használt böngészőben – amennyiben szükséges – a felugró ablak engedélyezését be kell állítani. 

Az oldal bal felső sarkában a felület használatának időbeli korlátjáról tájékoztató visszaszámláló óra 

látható. Amennyiben belépett a tanfelügyelei dokumentumfeltöltőfelületre, de nem végez ott 

tevékenységet, a rendszer 30 perc eltelte után automatikusan kilépteti (és erre egy felugró ablak 

figyelmezteti: „Az oldal várakozási ideje letelt, kérem, jelentkezzen be újra!”). A számláló bármely 

eseménynél újraindul, amikor az oldal parancsot hajt végre (például blokk mentése, másik oldalra 

történő navigálás, stb.).  

A vezetői tanfelügyelethez szükséges dokumentumfeltöltő oldalt a Megtekintés oszlopban a 

tanfelügyeleti eljárásának megfelelő évszámmal jelölt intézményvezetői tanfelügyeleti 

dokumentumfeltöltő feliratra (32. kép) kattintva éri el. 

 
32. kép Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő 

 



 
23 Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felület 

3.2.  Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Nyitólap 

Az Eljárások oldalon a tanfelügyeleti eljárásának megfelelő évszámmal jelölt intézményvezetői 

tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő eljárást kiválasztva a felület Nyitólapja jelenik meg (33. kép), ahol 

tájékoztató információkat talál.  

 
33. kép Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Nyitólap 

 

3.3.  Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Személyes adatok 

A Személyes adatok lapozófülön a köznevelés információs rendszeréből (a továbbiakban: KIR) érkező 

személyes adatai jelennek meg. Ezek az adatok nem módosíthatók a feltöltőfelületen, módosításuk csak 

a KIR rendszeren belül lehetséges. Amennyiben az adatokban hibát észlel, kérjük, hogy a hibát, 

hiányosságot az adatkezelő intézményében, a KIR rendszerben javítsák. Az intézményi adatmódosítás 

után az adatok a tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felületén is automatikusan frissülni fognak a 

következő belépést követően.  

Ha a KIR rendszerben az aktuális felhasználónál egy adathoz nem található érték, akkor abban az 

adatmezőben a „KIR-ben nem található adat” felirat jelenik meg piros színnel. 

Személyes adatok lapozófülhöz tartozó oldal megnyitásakor láthatóvá válik egy Fontos információ panel 

(34. kép) közvetlenül a lapozófül alatt, mely az adott oldal tartalmára, kitöltésére vonatkozóan nyújt 

felvilágosítást. Ez a fül első használatakor mindig nyitott állapotú, de a panel végén lévő nyíl 

segítségével bezárhatja, majd igény szerint újra kinyithatja. 

A Személyes adatok oldalt megnyitva lenyíló-visszazárható ablakot (blokkot) talál, amely a szürke 

alapon lévő fehér nyíl segítségével nyitható és zárható (34. kép). 
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34. kép Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Személyes adatok 

 

3.4.  Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Tanfelügyeleti 

dokumentumok 

A Tanfelügyeleti dokumentumok lapozófülön (35. kép) tudja a vezetői pályázatát (annak hiányában 

vezetési programját), illetve a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves 

beszámolóit feltölteni. 

A tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő felületen egyszerre mindig csak egy blokk szerkeszthető. Ha 

egy blokk meg van nyitva szerkesztésre, akkor más blokkot nem lehet módosítani, illetve más fülre sem 

lehet átlépni. Másik blokkra való áttérés előtt a szerkesztésre megnyitott állapotú blokk tartalmát 

 menteni kell (a Mentés ( ) gombbal). Ebben az esetben egy felugró ablak rákérdez: „Biztos, 

hogy menteni szeretné az adatokat?”. Az ablak OK gombjára kattintva a panel bezárása történik 

a felvitt adatok mentésével, a Mégse gombra kattintva visszatérhet a blokk adatainak 

szerkesztéséhez. 

 vagy mentés nélkül visszazárni (a Visszazárás ( ) gombbal). Ebben az esetben egy felugró 

ablak rákérdez: „Valóban nem szeretné menteni az adatokat?”. Az ablak OK gombjára kattintva 
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a panel bezárása történik az esetlegesen felvitt adatok mentése nélkül, a Mégse gombra kattintva 

visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez.  

Ha nem zárta le az éppen szerkesztett blokkot, de egy másik blokkra vagy másik oldalra kísérel meg 

átlépni, az alkalmazás egy felugró ablak segítségével figyelmezteti: „Szerkesztés alatt álló űrlap esetén 

a továbblépés nem lehetséges. Továbblépéshez kérjük, zárja be a szerkesztés alatt álló űrlapot.”.  

A Tanfelügyeleti dokumentumok lapozófülön, a blokkokban egyes mezőnevek jobb felső sarkában 

látható (**) szimbólum azt jelzi, hogy a blokk mentéséhez szükséges az adott mező kitöltése. Az egyes 

mezőnevek jobb felső sarkában látható (*) szimbólum azt jelzi, hogy a blokk mentéséhez nem, de a 

véglegesítettnek tekinthető feltöltéshez szükséges az adott mező kitöltése. 

 
35. kép Intézményvezetői tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő - Tanfelügyeleti dokumentumok 

3.4.1. Vezetői pályázat vagy annak hiányában vezetési program 

Dokumentum feltöltése 

Dokumentumfeltöltés során egy PDF formátumú dokumentum feltöltésére van lehetősége. A fájl 

maximális mérete 10 MB lehet. A felületre nem tölthető fel semmilyen titkosított, vagy bármilyen 

formában védett fájl, így ez esetben kérjük, hogy állítsa elő ismételten a PDF fájlt, titkosítás és védelem 

nélkül, és azt töltse fel a felületre.  

Vezetői pályázatának (vagy annak hiányában vezetési programjának) PDF formátumban történő 

feltöltését, a szükséges adatok megadását a Vezetői pályázat / vezetési program felirat sorának végén 

található Szerkesztés ( ) ikonra kattintva teheti meg (36. kép). 

 
36. kép Vezetői pályázat / vezetési program 

Szerkesztés ( ) ikonra kattintva meg tudja adni a vezetői pályázat adatait (címe, a pályázat 

készítésének éve) és megjegyzést is fűzhet hozzá (37. kép). A csillaggal (*) jelölt adatok megadása 

kötelező! 

A fájlok feltöltéséhez minden esetben kétsoros struktúrát talál a felületen. Az első sor (a mező neve 

után) tartalmazza a feltöltött fájl nevét. Ha nincs még a dokumentum feltöltve, akkor piros színnel 
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megjelenik a „Még nem töltött fel fájlt.” szöveg (37. kép). A struktúra második sorában lévő Fájl 

kiválasztása gombra kattintva lehetőség nyílik a megfelelő PDF dokumentum megkeresésére, majd 

kijelölése után a Megnyitás gombra kattintva annak feltöltésére. 

 
37. kép Vezetői pályázat / vezetési program szerkesztése 

Feltöltés után a feltöltött fájl neve alatt a „Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés gombra!” 

felirat jelenik meg (38. kép). Amennyiben mentés előtt másik fájlt szeretne választani, a fájl neve mellett 

megjelenő Mégsem ( ) ikon segítségével törölheti az első fájlt, és új fájlt választhat. 

 
38. kép Vezetői pályázat / vezetési program - Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés gombra! 
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A blokk Mentés ( ) gombjára való kattintáskor egy felugró ablak rákérdez: „Biztos, hogy menteni 

szeretné az adatokat?”. A Mégse gombra kattintva visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez. Az 

ablak OK gombjára kattintva „A feldolgozás folyamatban.” felirat jelenik meg, és a rendszer elvégzi a 

fájl ellenőrzését (39. kép). Hibás, vagy titkosított, védett fájl esetében visszajelzést ad a problémáról.  

 
39. kép Vezetői pályázat / vezetési program - A feldolgozás folyamatban. 

Amennyiben a fájl megfelelő, a fájl neve és mérete alatt a zöld „Sikeresen feltöltve.” felirat lesz látható 

(40. kép). Ezt követően a feltöltött fájl a nevére történő kattintással a böngésző külön lapján 

megtekinthető. 

 
40. kép Vezetői pályázat / vezetési program - Sikeres feltöltés 

Feltöltött dokumentum cseréje, törlése 

Ha egy már feltöltött PDF-dokumentum helyett egy másik dokumentumot szeretne feltölteni, akkor a 

blokk ismételt szerkesztését megkezdve (Szerkesztés ikonra kattintva ) a feltöltött fájl mellett 

megjelenik ismét a fájlfeltöltésre szolgáló blokk (Fájl kiválasztása) (41. kép).  
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41. kép Vezetői pályázat / vezetési program - Feltöltött fájl cseréje 1. 

Az új fájl kiválasztását követően a korábban már feltöltött fájl neve piros színűre változik és áthúzásra 

kerül, ezzel jelezve, hogy a korábban feltöltött fájl törlésre, lecserélésre kerül (42. kép). Az új fájl 

feltöltése a blokk mentésekor (a blokk Mentés  gombjára kattintáskor) történik meg. 

  
42. kép Vezetői pályázat / vezetési program - Feltöltött fájl cseréje 2. 

Ha a feltöltött fájlt szeretné kitörölni, akkor ezt szerkesztési módban (Szerkesztés  ikonra kattintva) 

a feltöltött fájl neve mellett található Törlés ikonra ( ) kattintva teheti meg (43. kép).  

 
43. kép Vezetői pályázat / vezetési program - Feltöltött fájl törlése 1. 

Ekkor piros színűre változik és áthúzásra kerül a feltöltött fájl neve, és mellette megjelenik egy felirat 

(44. kép): „Törlés véglegesítéséhez kattintson a Mentés gombra!”, azaz mentse a blokkot ( ). Ha 

mégsem szeretné kitörölni a fájlt, akkor a blokk Visszazárás ( ) gombjára kattintva a törlésre nem 

kerül sor. 

  
44. kép Vezetői pályázat / vezetési program - Feltöltött fájl törlése 2. 
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Ha már töltött fel dokumentumot, és szeretné lecserélni, akkor vagy a fentebb leírt lecserélés folyamatát 

követve tudja azt megtenni, vagy előbb törölje ki a fájlt, és utána töltse fel az újat. 

3.4.2. Az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói 

Dokumentumok feltöltése 

A dokumentumfeltöltés során PDF formátumú dokumentumok feltöltésére van lehetősége. Egy fájl 

maximális mérete 10 MB lehet. A felületre nem tölthető fel semmilyen titkosított, vagy bármilyen 

formában védett fájl, így ez esetben kérjük, hogy állítsa elő ismételten a PDF fájlt, titkosítás és védelem 

nélkül, és azt töltse fel a felületre.  

A tanfelügyeleti ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóit Az ellenőrzést 

megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói felirat sorának végén található Szerkesztés ( ) 

ikonra kattintva töltheti fel (45. kép). 

 
45. kép Az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói 

A Megjegyzés rovatban lehetősége van szabad szöveges mezőben megjegyzést fűzni a feltöltött 

dokumentumokhoz (46. kép). Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező! 

A csillaggal (*) jelölt dokumentumok feltöltése kötelező! 

A dokumentumfeltöltés menete megegyezik az előző pontban részletezett, a Vezetői pályázat / vezetési 

program fájl feltöltésének lépéseivel. A Szerkesztés ( ) ikonra kattintva a blokkban megjelennek a 

feltöltés helyei (46. kép). 

 
46. kép Az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói - Fájl kiválasztása 
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Fájl kiválasztása gombra kattintva nyílik lehetősége a megfelelő PDF dokumentum megkeresésére, 

majd kijelölése után a Megnyitás gombra kattintva annak feltöltésére. 

Feltöltés után a feltöltött fájl neve alatt a „Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés gombra!” 

felirat jelenik meg (47. kép). 

 
47. kép Az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói - Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés 

gombra! 1. 

A blokk Mentés ( ) gombjára való kattintáskor egy felugró ablak rákérdez: „Biztos, hogy menteni 

szeretné az adatokat?”. A Mégse gombra kattintva visszatérhet a blokk adatainak szerkesztéséhez. Az 

ablak OK gombjára kattintva „A feldolgozás folyamatban.” felirat jelenik meg, és a rendszer elvégzi a 

fájl ellenőrzését. Amennyiben a fájl megfelelő, a fájl neve és mérete alatt a zöld „Sikeresen feltöltve.” 

felirat lesz látható (48. kép). Ezt követően ugyanígy válassza ki a következő dokumentumot, majd ismét 

mentsen. Ismételje ezt, míg mindkét tanév munkaterveit és beszámolóit fel nem töltötte. 

A feltöltés során ügyeljen arra, hogy az egyes tanévek munkaterveit és beszámolóit a felület feliratainak 

iránymutatását követve, a megfelelő helyre töltse fel! 

  
48. kép Az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói - Sikeres fájlfeltöltés 

Lehetősége van arra is, hogy a „Fájl kiválasztása” gombok használatával kiválassza mind a négy 

feltöltendő dokumentumot (49. kép), és csak ezután mentsen, töltse fel egyszerre a szükséges 

dokumentumokat (50. kép). 
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49. kép Az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói - Feldolgozás megkezdéséhez kattintson a Mentés 

gombra! 2. 

 
50. kép Az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolói - Sikeres fájlfeltöltések 

A feltöltött fájlok a nevükre történő kattintással a böngésző külön lapján megtekinthetők. 

Feltöltött dokumentumok cseréje, törlése 

A már feltöltött fájl cseréje, vagy törlése az előző pontban részletezett, a Vezetői pályázat / vezetési 

program fájl cseréjének, törlésének lépéseivel megegyező. 

 

3.5.  A felület lezárása 

A tanfelügyeleti dokumentumok feltöltését a Nyitólapon közzétett határidőig kell megtennie. Akkor 

tekinthető tanfelügyeleti dokumentumfeltöltés véglegesnek, ha minden dokumentumot feltöltött. A 

dokumentumokhoz későbbiekben olvasási jogosultsággal fér hozzá. 

 


