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3 1. Általános információk 

1. Általános információk 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 87. § (1) bekezdése alapján minden köznevelési 

intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére (tanfelügyeletére) ismétlődően sor kell, hogy 

kerüljön. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint az intézményellenőrzés csak akkor történhet meg, ha 

az intézményt vezető pedagógus vezetői ellenőrzése már korábban megvalósult (vagy az 

intézményellenőrzés keretében kerül rá sor). Az ellenőrzés kiterjed minden intézmény minden 

pedagógusára. 

Az Oktatási Hivatal 2015 óta ezen elvek alapján készíti el a következő évre szóló országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzési tervet. A pontos tervezéshez szükséges, hogy megfelelő információval 

rendelkezzünk az egyes intézményekről, tagintézményekről és intézményegységekről valamint az 

ezeket vezető pedagógusok személyéről.  

Ezt a tervezést segíti a tanfelügyeleti egységeket tartalmazó, adategyeztető felület, amely a KIR 

(köznevelés információs rendszere) adataira épül. Ezen a felületen az intézmények a KIR 

Intézménytörzsben rögzített intézményi struktúra és a tanfelügyelet során ellenőrzendő alapfeladatok 

alapján képzett tanfelügyeleti struktúrát, az ún. tanfelügyeleti egységeket látják. Attól függően, hogy 

az intézménynek van-e esetleg tagintézménye, intézményegysége, több tanfelügyeleti egységgel is 

rendelkezhet. Az egyes tanfelügyeleti egységeket külön intézményellenőrzés keretében vizsgálják a 

tanfelügyeleti szakértők. Az egyes tanfelügyeleti egységeknél az azokat vezető pedagógus megadásával 

az intézmények számára is egyértelművé válik, hogy intézményükben melyik tanfelügyelendő 

köznevelési alapfeladat esik ellenőrzés alá, és mely vezető érintett abban. 

A tanfelügyeleti látogatások megszervezéséhez, a megfelelő szakértők kijelöléséhez szükséges, hogy az 

Oktatási Hivatal pontos adatokkal rendelkezzen az ellenőrzési tervbe bekerült tanfelügyeleti 

egységekről, pedagógusokról, vezetőkről, ellátott feladataik (munkakör, intézménytípus stb.) 

sajátosságairól. A tanfelügyeleti látogatás megszervezéséhez szükséges adatokat (pl. mely munkakörben 

kerüljön sor a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésre) az intézményvezető (vagy a megfelelő 

jogosultsággal rendelkező munkatárs) tudja megadni ezen a felületen.  

 

 

2. A tanfelügyeleti egységek és eljárások adatait tartalmazó Pedagógusminősítés, 

tanfelügyelet (adminisztráció) felület  

2.1. A felület elérése, a belépéshez szükséges jogosultság 

A tanfelügyeletben érintett intézmények számára a tanfelügyeleti egységek és eljárások adatait 

tartalmazó, adategyeztető informatikai felület a www.oktatas.hu oldalon keresztül érhető el.  

A felület eléréséhez Látogató típusú, mesterjelszó validációval rendelkező fiókjába kell belépnie a 

www.oktatas.hu oldalra. A mesterjelszó validáció meglétét az Alapadatok menüpontban ellenőrizheti. 

Fontos, hogy a mesterjelszó validáció során megadott felhasználóhoz az Intézményvezetői mesterjelszó-

kezelő rendszerben (https://www.kir.hu/kirpass3), a PÉM-admin projektnél a belépési jogosultság ki 

legyen osztva.  

A tanfelügyeleti egységek és eljárások adatait tartalmazó, adategyeztető informatikai felület eléréséhez 

Saját oldal / Intézmény menüpontban kattintson a Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) 

(1. kép), majd a megjelenő oldalon az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

bekezdésben ismételten a Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) ikonra. 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://www.kir.hu/kirpass3
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1. kép Saját oldal / Intézmény menüpont / Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) 

 

Ezzel a Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) oldal Nyitóoldala jelenik meg (2. kép). A 

tanfelügyeleti egységeket tartalmazó, adategyeztető felületet a felső sorban a Tanfelügyelet fülre 

kattintva érheti el. 
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2. kép Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) 

 

2.2. A tanfelügyeleti egység(ek)et tartalmazó intézményi adatlap 

A Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) oldalon a Tanfelügyelet fülre kattintva 

megjelenik a Tanfelügyeleti egységek adatlapja (3. kép), amely az intézményhez tartozó tanfelügyeleti 

egységet vagy egységeket sorolja fel azok főbb jellemzőivel együtt (pl. tanfelügyeleti egység 

azonosítója, neve, címe, tanfelügyeleti egység típusa, illetékes POK stb.). 

 
3. kép Az intézmény tanfelügyeleti egységei 

A lapozófülön piros számmal látható, hogy az intézményben mennyi tanfelügyeleti egység esetében 

szükséges még a tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus megadása. Valamint azoknál a tanfelügyeleti 

egységeknél, ahol még nem adta meg a tanfelügyeleti egységet vezető pedagógust, sárga mezőben az 

„adategyeztetés szükséges” felirat jelenik meg (4. kép).  

Amennyiben az intézménynek több tanfelügyeleti egysége is van, a könnyebb áttekintés érdekében felül 

az Adategyeztetés szükséges szűrő mezőre kattintva (ezzel a szűrő mező sárgára vált) van lehetősége 

szűrni azokra a tanfelügyeleti egységekre, ahol még nem történt meg az adategyeztetés. Valamint a 
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második szűrő mezőben (Szűrés) a tanfelügyeleti egység nevét vagy azonosítóját beírva kereshet konkrét 

tanfelügyeleti egységre is. 

 

 
4. kép Adategyeztetés szükséges - a tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus megadása még nem történt meg 

2.3. A tanfelügyeleti egység adategyeztető felülete – A tanfelügyeleti egységet vezető 

pedagógus megadása 

A tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus megadásához kattintson a tanfelügyeleti egység piros színű 

azonosítójára (5. kép). 

 
5. kép A tanfelügyeleti egység azonosítója 

Megjelenik a tanfelügyeleti egység adategyeztető felülete (űrlapja) (6. kép), amely tartalmazza a KIR 

adatai alapján a tanfelügyeleti egység részletes jellemzőit (pl. az ellátott feladatot, mely feladatellátási 

helyek tartoznak oda stb.), így pontosan be tudja azonosítani, hogy intézménye mely feladatáról (vagy 

akár mely tagintézményéről, intézményegységéről, és ha van, az ahhoz tartozó telephely(ek)ről van szó). 
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6. kép A tanfelügyeleti egység adategyeztető felülete (űrlapja) 

A tanfelügyeleti egység adategyeztető felülete (űrlapja) a következő, a tanfelügyeleti látogatás 

megszervezéséhez szükséges jellemzőket tartalmazza: 

A tanfelügyeleti egység típusa: A tanfelügyeleti egység által ellátott köznevelési alapfeladat alapján 

képzett kategória. Ez lehet pl. óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, kollégium, alapfokú 

művészeti iskola stb. 

A tanfelügyeleti egység ügyvivő feladatellátási helye: A tanfelügyeleti egység típusa mezőben megjelölt 

feladat irányítását ellátó feladatellátási hely. Ez lehet a KIR Intézménytörzs adatai alapján a székhely, 

tagintézmény esetleg önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely. 

Tanfelügyelendő feladatellátási hely(ek): Azok a feladatellátási helyek jelennek meg itt, amelyek az 

adott tanfelügyeleti egységhez tartoznak, amelyek irányítását az ügyvivő feladatellátási hely ellátja. 

Ezeken a feladatellátási helyeken A tanfelügyeleti egység típusa mezőben megjelölt feladatellátás (pl. 

óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatást stb.) történik. Ezeket a feladatellátási helyeket 

ellenőrzik a tanfelügyeleti szakértők. 

A tanfelügyeleti egységhez tartozó, egyéb, akár nem köznevelési feladatot ellátó feladatellátási 

hely(ek): Azok a feladatellátási helyek tartoznak ide, amelyek irányítását a tanfelügyeleti egység 

ügyvivő feladatellátási helye ellátja.  Ezeken a feladatellátási helyeken egyéb, általában nem köznevelési 

feladat ellátása történik (pl. bölcsőde, könyvtár, művelődési központ stb.), így ezen feladatellátási helyek 

tanfelügyelete (intézményellenőrzéskor a bejárás) nem kötelező. 

Kizárólag gyógypedagógiai nevelés-oktatás feladatot ellátó tanfelügyeleti egység: abban az esetben 

„Igen” a mező értéke, ha a KIR Intézménytörzs adatai alapján fentebb A tanfelügyeleti egység típusa 

sorban látható feladatot az intézmény gyógypedagógiai nevelés-oktatás keretében látja el. „Nem” a 

mező értéke, ha az intézményben nem kizárólag gyógypedagógia feladatot látnak el, integrált nevelés-

oktatás történik. 

Ha ebben a mezőben megadott érték nem megfelelő, akkor azt a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási 

Központnak jelezheti. 
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Felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorló intézmény (tanfelügyeleti egység): Abban az 

esetben „Igen” a mező értéke, ha a KIR Intézménytörzs adatai szerint az intézmény fenntartója 

felsőoktatási intézmény. Minden más esetben a mezőben „Nem” szerepel. 

Nemzetiségi nevelés-oktatás feladat ellátása esetén a nemzetiség nyelve(i): Ha A tanfelügyeleti egység 

típusa mezőben megjelölt feladatot nemzetiségi nevelés-oktatás keretében (is) ellátják, akkor a KIR 

Intézménytörzsben ehhez a feladathoz rögzített nemzetiségi nyelvek (pl. horvát, német, szlovák stb.) 

jelennek meg itt. Ha a tanfelügyeleti egységben nincs nemzetiségi nevelés-oktatás, vagy magyar nyelvű 

roma / cigány feladatellátás történik, akkor a „Nincs” érték szerepel a mezőben. 

Tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus: A lenyíló mezőből itt tudja kiválasztani a tanfelügyelet 

egységet vezető pedagógust (7. kép). A listában azok a pedagógusok jelennek meg, akiknél a KIR 

személyi nyilvántartásban aktív intézményvezetői, tagintézményvezetői, intézménység-vezetői 

megbízás szerepel, vagy olyan helyettesek, akiknél bejelölték, hogy intézményegységet is vezetnek. 

Amennyiben a listában nem szerepel a tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus, kérjük, hogy a 

KIR Személyi Nyilvántartásban a pedagógus oldalán ellenőrizze és szükség esetén javítsa a vezetői 

megbízásra vonatkozó adatokat! A KIR Személyi Nyilvántartásban történt változás egy nap 

elteltével lesz látható ezen a felületen. 

Ha több tanfelügyeleti egysége van az intézménynek, akkor több (akár mindegyik) tanfelügyeleti 

egységhez megadható ugyanaz a vezető (pl. intézményvezető), amennyiben valóban ugyanaz a 

pedagógus látja el a tanfelügyeleti egységek vezetését. 

Miután kiválasztotta a megfelelő vezetőt a lenyíló listából, mentse el a változást az oldal alján a 

„Mentés” gombra kattintva (7. kép). 

 
7. kép A tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus kiválasztása és mentés 

A mentést követően a felület visszaugrik a tanfelügyeleti egységeket kilistázó, Tanfelügyeleti egységek 

lapozófülre és az oldal alján megjelenik a mentést megerősítő üzenet: „Az adatok mentése megtörtént”. 

A Tanfelügyeleti egységek fülön az „adategyeztetés szükséges” sárga felirat helyett a megadott vezető 

neve szerepel majd a tanfelügyeleti egység adatai között (8. kép).  

(Ha korábban az Adategyeztetés szükséges szűrő használatával rászűrt azokra a tanfelügyeleti 

egységekre, ahol még nem történt meg az adategyeztetés, akkor a tanfelügyeleti egységet vezető 

pedagógus megadását követően az Tanfelügyeleti egységek fülön nem jelenik meg az a tanfelügyeleti 

egység, ahol az adategyeztetést elvégezte, ahhoz ki kell kapcsolni az Adategyeztetés szükséges szűrőt (a 

szűrőre való ismételt kattintással).) 
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8. kép Tanfelügyleti egységet vezető pedagógus megadása megtörtént 

Ha az intézményében több tanfelügyeleti egység is van, akkor a vezető kiválasztását mindegyik 

tanfelügyeleti egységnél meg kell tennie! Ehhez kattintson a tanfelügyeleti egységek azonosítójára és 

a tanfelügyeleti egység adategyeztető felületén a fent leírt módon válassza ki a tanfelügyeleti egységet 

vezető pedagógust. 

Amennyiben az „adategyeztetés szükséges” sárga felirat helyett mindenhol a megadott vezető neve 

jelenik meg, valamint a Tanfelügyeleti egységek lapozófülön is eltűnik az adategyeztetési feladatot jelző 

szám, akkor befejezte az adatszolgáltatás.  

2.3.1. A tanfelügyeleti egység adategyeztető felületének (űrlapjának) bezárása 

Ha a tanfelügyeleti egység adategyeztető felületéről (űrlapjáról) a vezető megadása vagy a korábban 

megjelölt vezető bármilyen változtatása nélkül szeretne visszalépni az intézményi oldalra, azt az oldal 

jobb felső sarkában található jelre vagy az oldal alján a „Mégsem” gombra kattintva teheti meg.  

Ha már megadta a vezetőt, de azt kilépve mégsem szeretné menteni, akkor az oldal jobb felső sarkában 

látható  jelre vagy az oldal alján a „Mégsem” gombra kattintson. Ekkor a felület egy megerősítést 

kér arra vonatkozóan, hogy nem szeretné menteni a változásokat (Biztosan mentés nélkül bezárja az 

űrlapot?) (9. kép). Ha az „Igen”-re kattint, a mentés nélkül tér vissza az intézményi oldalra. Ha a 

„Mégsem”-re kattint, abban az esetben visszatér a tanfelügyeleti egység adategyeztető űrlapjához és 

rögzítheti a megjelölt vezetőt. 

 
9. kép Az oldal megerősítő kérdése mentés nélküli kilépéskor 

Ha a felületen nincs további teendője, az oldal jobb felső sarkában lévő Kijelentkezés ( ) gombra 

kattintva kijelentkezhet a felületről (8. kép). 
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2.4. Vezetők 

A Tanfelügyelti egységek melletti Vezetők fülön (10. kép) azoknak a pedagógusoknak a listáját és vezetői 

megbízásra vonatkozó adatait találja tájékoztatásként, akiknél a KIR Személyi Nyilvántartásban a 

pillanatnyi állapot szerint aktív intézményvezetői, tagintézményvezetői, vagy intézménység-vezetői 

megbízás szerepel, vagy olyan helyettesek, akiknél a KIR-ben bejelölték, hogy intézményegységet is 

vezetnek.  

 
10. kép Vezetők fül 

Amennyiben a listában nem szerepel minden olyan pedagógus, aki az intézményben valamelyik 

tanfelügyeleti egység vezetését ellátja, kérjük, hogy a KIR Személyi Nyilvántartásban a pedagógus 

oldalán ellenőrizze és szükség esetén javítsa a vezetői megbízásra vonatkozó adatokat! A KIR Személyi 

Nyilvántartásban történt változás egy nap elteltével lesz látható ezen a felületen. 

2.5. Pedagógusok 

A Vezetők melletti Pedagógusok lapozófülön (11. kép) azoknak a pedagógusoknak a listáját és a KIR-

ben rögzített adatait találja tájékoztatásként, akik a KIR személyi nyilvántartásban a pillanatnyi állapot 

szerint aktív, pedagógus munkakörre szóló jogviszonnyal rendelkeznek, illetve közalkalmazotti vagy 

munkaviszonyban foglalkoztatottak.  

Az egyes pedagógus nevére kattintva bal oldalon láthatók a pedagógus tanfelügyelet szempontjából 

fontos adatai: a kiemelt feladatellátási helye, betöltött munkakörei (amelyeket a KIR Személyi 

Nyilvántartásban rögzítettek) valamint az(ok) a tanfelügyeleti egység(ek), ahol a pedagógus ellátja a 

feladatait (a szóba jöhető tanfelügyeleti egysége(ke)t a pedagógus KIR adatlapján rögzített adatok 

alapján állapít meg a rendszer). 

A pedagógus nevére kattintva jobb oldalon megjelennek a KIR-ben rögzített adatai. Az adatok 

módosítása ezen a felületen nem lehetséges, azok módosítását az intézményvezető a KIR személyi 

nyilvántartásában végezheti el. A KIR adatok felirat mellett található gomb segítségével az 

alapadatok elrejthetők, illetve a gombbal visszanyithatók. 

 
11. kép Pedagógusok fül 
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2.6. Folyamatok 

A Pedagógusok melletti Folyamatok fülön (12. kép) azoknak az intézményeknek (tanfelügyeleti 

egységeknek), vezetőknek, pedagógusoknak a listáját találja, akik érintettek országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzésben (tanfelügyeletben).  

A lapozófülön piros számmal látható, hogy az intézményben mennyi tanfelügyeleti folyamat esetében 

szükséges még az ellenőrzés megszervezéséhez szükséges adat megadása.  

 
12. kép Folyamatok fül 

2.6.1. Tanfelügyeleti tervbe bekerült pedagógus adategyeztetése 

A Folyamatok lapozófülön egyes folyamatok sorában az „adategyeztetés szükséges” felirattal jelölt 

pedagógusok esetében szükséges a tanfelügyeleti látogatás megszervezéshez szükséges adatok 

megadása (13. kép). Amennyiben az adott intézményből több pedagógus is érintett tanfelügyeletben, 

minden pedagógushoz külön folyamatsor tartozik, és mindegyik esetében szükséges elvégezni az 

adategyeztetést. 

Felül az Adategyeztetés szükséges szűrő mezőbe kattintva (ezzel a szűrő mező sárgára vált) van 

lehetősége szűrni azokra a folyamatokra, ahol még nem történt meg az adategyeztetés. Továbbá a 

pedagógus nevére, oktatási azonosítójára, folyamatazonosítójára is tud keresni a Szűrés mezőben. 

Az adategyeztetéshez kattintson az egyes tanfelügyeleti folyamat sorában a Részletek oszlopban 

megjelenő „Megnyitás” gombra. Ezzel az ellenőrzésben érintett pedagógus tanfelügyeleti folyamatának 

adatai jelennek meg elsőként, melyek az Ön számára nem szerkeszthető adatok (13. kép). 

 

 
13. kép Adategyeztetés szükséges és Megnyitás gomb 

A folyamat oldalán a jobb felső sarokban látható Műveletek feliratra kattintva a lenyíló menüben 

válassza ki az Adategyeztetés műveletet (14. kép). Ezzel szerkeszthetővé válik az oldal, meg tudja adni 

a szükséges adatokat. 
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14. kép Műveletek felirat és Adategyeztetés művelet 

Az így megjelenő adategyeztető lapon felül láthatja a tanfelügyeletben érintett alapadatait. Ezek az Ön 

számára nem szerkeszthető adatok. A lap alsó részében, az Egyeztetett adatoknál tudja megadni a 

tanfelügyeleti látogatás megszervezéséhez szükséges adatokat, melyek az ellenőrzés típusa (pedagógus 

/ vezető / intézmény) szerint változnak. Az oldalon egy-egy adat megadását, kiválasztását követően 

nyílik meg a következő adat rögzítésének lehetősége.  

Az oldalon megjelenő információk (pl. a pedagógus által betöltött munkakör) a KIR Intézménytörzsben 

és Személyi Nyilvántartásban az intézmény által rögzített adatokra épülnek. Amennyiben valamelyik 

adat hibás vagy hiányzik, akkor az a KIR-ben történő adatmódosítással javítható, pótolható. A KIR-ben 

történő adatmódosítást követően a változások a következő nap lesznek elérhetők ezen a felületen. 

Pedagógus ellenőrzés esetén az alábbi adatokat kell minden esetben megadni (15. kép): 

 Munkakör: A KIR Személyi Nyilvántartásban a pedagógus adatlapján rögzített munkakör(ök) 

jelenik/jelennek itt meg. Amennyiben a pedagógust több munkakörben is foglalkoztatják, 

választhat, hogy melyik munkakörében tanfelügyeljék a szakértők. 

 Tanfelügyeleti egység: A pedagógus feladatvégzésének helye, amelyet a KIR Személyi 

Nyilvántartásban a pedagógus adatlapján rögzített adatok alapján állapít meg a rendszer. Ha a 

pedagógus a fentebb kiválasztott munkakörében több tanfelügyeleti egységben is dolgozik, 

akkor választhat, hogy melyik tanfelügyeleti egységben kerüljön sor a tanfelügyeletére. 

 Látogatás helyszíne: Az a feladatellátási hely (feladatellátási hely három jegyű azonosítója, 

illetve cím adatai jelennek meg), ahol a pedagógus tanfelügyeleti látogatására sor kerül. Ha a 

kiválasztott tanfelügyeleti egységhez több feladatellátási hely is tartozik, akkor választhat, hogy 

melyik feladatellátási helyen történjen az ellenőrzés. 

 Óralátogatás nyelve: A legördülő listából a megfelelő nyelv kiválasztása, amelyen a pedagógus 

megtartja a tanfelügyeleti ellenőrzés során az óráját / foglalkozását (magyar, vagy valamely 

idegen nyelv). 

 
15. kép. Adatok megadása 
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Pedagógusok adategyeztetése során vannak olyan speciális esetek, amikor további adat megadása is 

szükséges: 

 Ha a pedagógus nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanító vagy nemzetiségi 

nyelvtanár munkakörben foglalkoztatott, akkor a KIR Intézménytörzsben az intézményhez 

berögzített nemzetiségi nyelvet is meg kell adni (16. kép). Amennyiben a pedagógus több 

nemzetiségi nyelven is ellát nevelő-oktató munkát, akkor választani kell, hogy melyik 

tekintetében kéri tanfelügyeleti ellenőrzését. Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi feladat 

ellátása esetén, nem kell a nemzetiség nyelvét megadni. 

 
16. kép Speciális eset - nemzetiségi nyelv  

 

 Gyógypedagógus, illetve együttnevelést segítő pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

adategyeztetése során szükséges megadni a feladatellátás formáját is (17. kép), vagyis azt, 

hogy a pedagógus egyéni fejlesztést (pl. szakszolgálatban foglalkoztatott) vagy tanórákat tart 

(pl. gyógypedagógiai intézményben gyógypedagógus). 

 
17. kép Speciális eset - feladatellátás formája 

 Abban az esetben, ha a pedagógus (pl. az általános feltételek szerinti nevelés-oktatás feladat 

mellett) gyógypedagógiai nevelés-oktatás feladatot is ellát, akkor az adategyeztetés során 

szükséges megadni azt, hogy a tanfelügyeletét ahhoz a feladathoz kapcsolódóan kéri vagy sem 

(18. kép).  

 

18. kép Speciális eset - gyógypedagógiai nevelés-oktatás feladat 
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 Amennyiben a pedagógus pedagógiai szakszolgálatnál dolgozik, akkor az adategyeztetés 

során szükséges megadni azt, hogy a pedagógus milyen pedagógiai szakszolgálati feladatot lát 

el (19. kép). 

 
19. kép Speciális eset - pedagógiai szakszolgálati feladat 

 Amennyiben a pedagógus kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskolában dolgozik, az 

adategyeztetés során meg kell adni, hogy a pedagógiai munkának melyik szakasza szerint 

kéri a tanfelügyeletét: alapfokú vagy középfokú nevelés-oktatás szerint (19. kép).  

 
20. kép Speciális eset - pedagógiai munka szakasza 

 

Az adatok kiválasztása után kattintson a „Mentés” gombra a lap alján (21. kép).  

 
21. kép Mentés 
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Ezt követően a folyamat „Adategyeztetve” állapotba kerül és a már megadott adatok (nem szerkeszthető) 

formában ismét megjelennek a tanfelügyeleti folyamat oldalán, valamint a lap a megadott adatok alapján 

kiszámított, a szervezéshez szükséges információkkal is bővül (Számított adatok). Ekkor lehetősége van 

a megadott adatok ellenőrzésére.  

Ha olyan adatokat adott meg, amelyek alapján az eszközrendszer (amely szempontok szerint a 

pedagógus ellenőrzése megvalósul,) nem állapítható meg, a felület hibaüzenetben figyelmezteti erre. A 

hiba oka lehet, például, hogy a megadott munkakör nem tölthető be az adott intézménytípusban. Ekkor 

kérjük, hogy javítsa a KIR Személyi Nyilvántartásban a pedagógus adatlapján a munkakörhöz 

kapcsolódó adatokat. A KIR Személyi Nyilvántartásban történt változás egy nap elteltével lesz látható 

ezen a felületen, így akkor tudja megadni a szükséges adatokat. 

 
22. kép Egyeztetett és számított adatok 

Amennyiben itt minden adatot rendben talált, akkor kattintson az adatlap jobb felső sarkában a 

Műveletek mellett található X-re (23. kép), ezzel bezárja az oldalt és visszatér a Folyamatok lapozófülre. 

 
23. kép Adatlap bezárása 

Ha szeretné valamelyik adatot javítani, akkor nyissa meg újra szerkesztésre az oldalt. Ehhez a Műveletek 

feliratra kattintva lenyíló mezőben válassza ki az Adategyeztetés műveletet majd az így megjelenő 

oldalon adja meg ismételten az adatokat, és mentsen. Ebben az esetben nem csak a hibás, hanem az 
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összes adatot újra meg kell adnia. Az adatok megadásának határidejéig bármennyiszer lehetőség van a 

módosításra.  

Ha az adott tanfelügyeleti folyamat esetében megadta a szükséges adatokat, akkor a Folyamatok fülön 

a tanfelügyeleti folyamat sorában az „adategyeztetés szükséges” sárgával jelölt felirat eltűnik (24. 

kép) és a folyamat az állapota Adategyeztetve lesz. 

(Ha korábban az Adategyeztetés szükséges szűrő használatával rászűrt azokra a tanfelügyeleti 

folyamatokra, ahol még nem történt meg az adategyeztetés, akkor az adatok megadását követően a 

Folyamatok fülön nem jelenik meg az a tanfelügyeleti folyamat, ahol az adategyeztetést elvégezte, 

ahhoz ki kell kapcsolni az Adategyeztetés szükséges szűrőt (a szűrőre való ismételt kattintással).) 

 
24. kép Az adategyeztetés megtörtént 

Ha felül az Adategyeztetés szükséges szűrő mezőre kattint, akkor azokra a folyamatokra szűr, ahol még 

adategyeztetési feladata van. Amennyiben az összes tanfelügyeleti folyamat esetében elvégezte az 

adategyeztetést, akkor a szűrés eredményeként egyetlen tanfelügyeleti folyamat sem lesz a találati 

listában (25. kép).  

 
25. kép Az „adategyeztetés szükséges” szűrő használata elvégzett adategyeztetés esetén 

 

2.6.2. Tanfelügyeleti tervbe bekerült vezető adategyeztetése 

A Folyamatok lapozófülön egyes eljárások sorában az „adategyeztetés szükséges” felirattal jelölt 

vezetői folyamatok esetében a tanfelügyeleti látogatás megszervezéshez szükséges adatokat kell 

megadnia (26. kép). Amennyiben az adott intézményből több vezető is érintett tanfelügyeletben, minden 

vezetőhöz külön folyamatsor tartozik, és mindegyik esetében szükséges elvégezni az adategyeztetést. 
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Felül az Adategyeztetés szükséges szűrő mezőbe kattintva (ezzel a szűrő mező sárgára vált) van 

lehetősége szűrni azokra a folyamatokra, ahol még nem történt meg az adategyeztetés. Továbbá a vezető 

nevére, oktatási azonosítójára, folyamatazonosítójára is tud keresni a Szűrés mezőben. 

Az adategyeztetéshez kattintson az adott tanfelügyeleti folyamat sorában a Részletek oszlopban 

megjelenő „Megnyitás” gombra. Ezzel az ellenőrzésben érintett vezető tanfelügyeleti folyamatának 

adatai jelennek meg elsőként, melyek az Ön számára nem szerkeszthető adatok. 

 

26. kép: Adategyeztetés szükséges 

Az oldalon a jobb felső sarokban látható Műveletek feliratra kattintva a lenyíló menüben válassza ki az 

Adategyeztetés műveletet (27. kép). Ezzel az Ön számára szerkeszthetővé válik az oldal, meg tudja adni 

a szükséges adatokat. 

 
27. kép: Műveletek felirat és Adategyeztetés művelet 

Az így megjelenő adategyeztető lapon felül láthatja a tanfelügyeletben érintett alapadatait. Ezek az Ön 

számára nem szerkeszthető adatok. A lap alsó részében, az Egyeztetett adatoknál tudja megadni a 

tanfelügyeleti látogatás megszervezéséhez szükséges adatokat, melyek az ellenőrzés típusa (pedagógus 

/ vezető / intézmény) szerint változnak.  

Az oldalon megjelenő információk a KIR Intézménytörzsben és Személyi Nyilvántartásban az 

intézmény által rögzített adatokra épülnek. Amennyiben valamelyik adat hibás vagy hiányzik, akkor az 

a KIR-ben történő adatmódosítással javítható, pótolható. A KIR-ben történő adatmódosítást követően a 

változások a következő nap lesznek elérhetők ezen a felületen. 

 

Vezető ellenőrzés esetén a következő adatokat kell minden esetben megadni, kiválasztani (29. kép): 

 Tanfelügyeleti egység: amelynek vezetését a vezető ellátja és amelynek tekintetében 

tanfelügyeletére sor kerül. Amennyiben a vezető több tanfelügyeleti egységet is vezet, akkor 

választhat, hogy melyik tekintetében kéri tanfelügyeletét. 
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A legördülő listában az(ok) a tanfelügyeleti egység(ek) jelenik / jelennek meg, ahol a vezetőt 

megadták, mint tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus (ezen a felületen a Tanfelügyeleti 

egységek lapozófülön). Ha a vezetőt egyik tanfelügyeleti egységhez sem rögzítették, akkor a 

vezető KIR-ben rögzített adatai alapján szóba jöhető tanfelügyeleti egységek közül választhat.  

 Látogatás helyszíne: Az a feladatellátási hely (feladatellátási hely három jegyű azonosítója 

illetve cím adatai jelennek meg), ahol a vezető tanfelügyeleti látogatására sor kerül. Ha a 

tanfelügyeleti egységhez több feladatellátási hely is tartozik, akkor választhat, hogy melyik 

feladatellátási helyen történjen a vezető ellenőrzése. 

Vezető adategyeztetése során vannak olyan speciális esetek, amikor további adat megadása is 

szükséges: 

 Ha a vezetőhöz olyan tanfelügyeleti egységet választott ki, amely tanfelügyeleti egységben 

nemzetiségi nevelés-oktatás feladatot (is) ellátnak, akkor a KIR Intézménytörzsben az 

intézményhez berögzített nemzetiségi nyelvet is meg kell adni (28. kép). Amennyiben a 

tanfelügyeleti egységben több nemzetiségi nyelven is ellátnak nevelő-oktató munkát, akkor 

választani kell, hogy melyik tekintetében kéri a vezető a tanfelügyeleti ellenőrzését. Magyar 

nyelvű roma/cigány nemzetiségi feladat ellátása esetén, nem kell a nemzetiség nyelvét megadni. 

 

28. kép Speciális eset - nemzetiségi nyelv 

 Ha a vezetőhöz olyan tanfelügyeleti egységet választott ki, amely tanfelügyeleti egységben 

kizárólag kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás feladatot látnak el, az adategyeztetés során 

meg kell adni, hogy a pedagógiai munkának melyik szakasza szerint kéri a vezető 

tanfelügyeletét: alapfokú vagy középfokú nevelés-oktatás szerint (29. kép). 

 
29. kép Speciális eset - pedagógiai munka szakasza 

Az adatok kiválasztása után kattintson a Mentés gombra a lap alján (30. kép).  
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30. kép: Adatok megadása és mentés 

Ezt követően a már megadott adatok (nem szerkeszthető) formában ismét megjelennek a tanfelügyeleti 

folyamat oldalán, valamint a lap a megadott adatok alapján kiszámított, a szervezéshez szükséges 

információkkal is bővül (Számított adatok) (31. kép). Ekkor lehetősége van a megadott adatok 

ellenőrzésére. Amennyiben itt minden adatot rendben talált, akkor kattintson a lap jobb felső 

sarkában található X-re, ezzel bezárja az oldalt és visszatér a Folyamatok lapozófülre. 

Ha szeretné valamelyik adatok javítani, akkor nyissa meg újra szerkesztésre az oldalt. Ehhez a Műveletek 

feliratra kattintva lenyíló mezőben válassza ki az Adategyeztetés műveletet majd az így megjelenő 

oldalon adja meg ismételten az adatokat, és mentsen. Ebben az esetben nem csak a hibás, hanem az 

összes adatot újra meg kell adnia. Az adatok megadásának határidejéig bármennyiszer lehetőség van a 

módosításra. 

 
31. kép: Számított adatok és kilépés 
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Ha az adott tanfelügyeleti folyamat esetében megadta a szükséges adatokat, akkor a Folyamatok fülön 

a tanfelügyeleti folyamat sorában „adategyeztetés szükséges” sárgával jelölt felirat eltűnik, és a 

folyamat állapota Adategyeztetve lesz (32. kép). 

(Ha korábban az Adategyeztetés szükséges szűrő használatával rászűrt azokra a tanfelügyeleti 

folyamatokra, ahol még nem történt meg az adategyeztetés, akkor az adatok megadását követően a 

Folyamatok fülön nem jelenik meg az a tanfelügyeleti folyamat, ahol az adategyeztetést elvégezte, 

ahhoz ki kell kapcsolni az Adategyeztetés szükséges szűrőt (a szűrőre való ismételt kattintással).) 

 
32. kép: Adategyeztetés megtörtént 

Ha felül az Adategyeztetés szükséges szűrő mezőre kattint, akkor azokra a folyamatokra szűr, ahol még 

adategyeztetési feladata van. Amennyiben az összes tanfelügyeleti folyamat esetében elvégezte az 

adategyeztetést, akkor a szűrés eredményeként egyetlen tanfelügyeleti folyamat sem lesz a találati 

listában (33. kép).  

 
33. kép Az „Adategyeztetés szükséges” szűrő használata elvégzett adategyeztetés esetén 

2.6.3. Tanfelügyeleti tervbe bekerült intézmények (tanfelügyeleti egységek) 

adategyeztetése 

Intézmény (tanfelügyeleti egység) ellenőrzése esetén szintén a Pedagógusok melletti Folyamatok fül 

alatt találhatók az ellenőrzésben érintett tanfelügyeleti egységek listája. A lapozófülön az egyes 

folyamatok sorában az „adategyeztetés szükséges” felirattal jelölt tanfelügyeleti egységek esetében a 

tanfelügyeleti látogatás megszervezéshez szükséges adatokat kell megadnia (34. kép). Amennyiben az 

adott intézményből több tanfelügyeleti egység is érintett tanfelügyeletben, minden tanfelügyeleti 

egységhez külön folyamatsor tartozik, és mindegyik esetében szükséges elvégezni az adategyeztetést. 

Az Adategyeztetés szükséges szűrő mezőbe kattintva (ezzel a szűrő mező sárgára vált) van lehetősége 

szűrni azokra a folyamatokra, ahol még nem történt meg az adategyeztetés. Továbbá a tanfelügyeleti 

egység nevére, azonosítójára, folyamatazonosítójára is tud keresni a Szűrés mezőben. 



 
21 2.6. Folyamatok 

Az adategyeztetéshez kattintson az egyes tanfelügyeleti folyamat sorában a Részletek oszlopban 

megjelenő „Megnyitás” gombra. Ezzel az ellenőrzésben érintett tanfelügyeleti egység tanfelügyeleti 

folyamatának adatai jelennek meg elsőként, melyek nem szerkeszthető adatok (35. kép). 

 
34. kép Adategyeztetés szükséges és Megnyitás gomb 

Az oldalon a jobb felső sarokban látható Műveletek feliratra kattintva lenyíló menüben válassza ki az 

Adategyeztetés műveletet. Ezzel az Ön számára szerkeszthetővé válik az oldal, meg tudja adni a 

szükséges adatokat. 

 
35. kép: Műveletek felirat és Adategyeztetés művelet 

Az így megjelenő adategyeztető lapon felül láthatja a tanfelügyeletben érintett alapadatait. Ezek az Ön 

számára nem szerkeszthető adatok. A lap alsó részében, az Egyeztetett adatoknál tudja megadni a 

tanfelügyeleti látogatás megszervezéséhez szükséges adatokat, melyek az ellenőrzés típusa (pedagógus 

/ vezető / intézmény) szerint változnak.  

Az Egyeztett adatoknál tájékoztatásként szerepel a Tanfelügyeleti egységet vezető pedagógus (bevont 

vezető) is. Amennyiben ez az adat nem megfelelő, akkor ezt a Tanfelügyeleti egységek lapozófülön tudja 

módosítani (a 2.3 pontban leírtak szerint). 

Intézmény (tanfelügyeleti egység) ellenőrzése esetén a következő adatot kell minden esetben 

megadni, kiválasztani: 

 Látogatás helyszíne: Az a feladatellátási hely (feladatellátási hely három jegyű azonosítója, 

illetve cím adatai jelennek meg), ahova a tanfelügyeleti látogatás szervezését kéri.  

Ha a tanfelügyeleti egységhez több feladatellátási hely is tartozik, akkor választhat, hogy melyik 

feladatellátási helyre kéri a látogatás szervezését. (Az ellenőrzés során a szakértőknek 

mindegyik, a tanfelügyeleti egységhez tartozó feladatellátási helyet be kell járni.) 

Intézmény adategyeztetése során vannak olyan speciális esetek, amikor további adat megadása is 

szükséges: 
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 Ha a tanfelügyeleti egységben nemzetiségi nevelés-oktatás feladatot (is) ellátnak, akkor a KIR 

Intézménytörzsben az intézményhez berögzített nemzetiségi nyelvet is meg kell adni (36. kép). 

Amennyiben a tanfelügyeleti egységben több nemzetiségi nyelven is ellátnak nevelő-oktató 

munkát, akkor választani kell, hogy melyik tekintetében kérik a tanfelügyeleti egység 

ellenőrzését. Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi feladat ellátása esetén, nem kell a 

nemzetiség nyelvét megadni. 

 

36. kép Speciális eset - nemzetiségi nyelv 

 Ha a tanfelügyeleti egységben kizárólag kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás feladatot 

látnak el, az adategyeztetés során meg kell adni, hogy a pedagógiai munkának melyik 

szakasza szerint kéri a tanfelügyeleti egység tanfelügyeletét: alapfokú vagy középfokú 

nevelés-oktatás szerint (37. kép). 

 
37. kép Speciális eset - pedagógiai munka szakasza 

Az adatok kiválasztása után kattintson a „Mentés” gombra a lap alján (38. kép).  

 
38. kép Látogatás helyszíne és Mentés 
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Ezt követően a már megadott adatok nem szerkeszthető formában ismét megjelennek a tanfelügyeleti 

folyamat oldalán, valamint a lap a megadott adatok alapján kiszámított, a szervezéshez szükséges 

információkkal is bővül (Számított adatok) (39. kép). Ekkor lehetősége van a megadott adatok 

ellenőrzésére. Amennyiben itt minden adatot rendben talált, akkor kattintson a lap jobb felső sarkában 

található X-re, ezzel bezárja az oldalt és visszatér a Folyamatok lapozófülre. 

 Ha szeretné valamelyik adatot javítani, akkor nyissa meg újra szerkesztésre az oldalt, majd adja meg az 

adatokat, és mentsen. Ebben az esetben nem csak a hibás, hanem az összes adatot újra meg kell adnia. 

Az adatok megadásának határidejéig bármennyiszer lehetőség van a módosításra.  

 
39. kép Számított adatok és kilépés 

Ha az adott tanfelügyeleti folyamat esetében megadta a szükséges adatokat, akkor a tanfelügyeleti 

folyamat sorában az „adategyeztetés szükséges” sárgával jelölt felirat eltűnik, és a folyamat állapota 

Adategyeztetve lesz (40. kép). 

(Ha korábban az Adategyeztetés szükséges szűrő használatával rászűrt azokra a tanfelügyeleti 

folyamatokra, ahol még nem történt meg az adategyeztetés, akkor az adatok megadását követően a 

Folyamatok fülön nem jelenik meg az a tanfelügyeleti folyamat, ahol az adategyeztetést elvégezte, 

ahhoz ki kell kapcsolni az Adategyeztetés szükséges szűrőt (a szűrőre való ismételt kattintással).) 

 
40. kép Adategyeztetés megtörtént 
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Ha felül az Adategyeztetés szükséges szűrő mezőre kattint, akkor azokra a folyamatokra szűr, ahol még 

adategyeztetési feladata van. Amennyiben az összes tanfelügyeleti folyamat esetében elvégezte az 

adategyeztetést, akkor a szűrés eredményeként egyetlen tanfelügyeleti folyamat sem lesz a találati 

listában (41. kép).  

 
41. kép Az „Adategyeztetés szükséges” szűrő használata elvégzett adategyeztetés esetén 

 

2.6.4. A tanfelügyeleti tervbe bekerültek adategyeztető felületének (űrlapjának) 

bezárása 

Ha a Folyamatok fülön a tanfelügyeleti tervbe bekerült pedagógus, vezető, tanfelügyeleti egység 

adategyeztető felületéről (űrlapjáról) az adatok megadása vagy a korábban rögzített adatok bármilyen 

változtatása nélkül szeretne visszalépni a Folyamatok oldalra, azt az oldal jobb felső sarkában található 

jelre vagy az oldal alján a „Mégsem” gombra kattintva teheti meg.  

Ha már megadta az adatokat, de azt kilépve mégsem szeretné menteni, akkor az oldal jobb felső sarkában 

látható  jelre vagy az oldal alján a „Mégsem” gombra kattintson. Ekkor a felület egy megerősítést 

kér arra vonatkozóan, hogy nem szeretné menteni a változásokat (Biztosan mentés nélkül bezárja az 

űrlapot?) (42. kép). Ha az „Igen”-re kattint, a mentés nélkül tér vissza a Folyamatok oldalra. Ha a 

„Mégsem”-re kattint, abban az esetben visszatér az adategyeztető űrlaphoz és rögzítheti a szükséges 

adatokat. 

 
42. kép Az oldal megerősítő kérdése mentés nélküli kilépéskor 

Ha a felületen nincs további teendője, az oldal jobb felső sarkában lévő Kijelentkezés ( ) gombra 

kattintva kijelentkezhet a felületről. 

2.7. Fenntartó 

A Fenntartó oldalon (43. kép) az intézmény fenntartójának adata (neve, fenntartói azonosítója) jelenik 

meg. Ha az intézmény a tanfelügyeleti szervezés szempontjából figyelembe veendő egyház (Magyar 

Katolikus Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház vagy Magyarországi Református Egyház) vagy 
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felsőoktatási intézmény fenntartásában működik, akkor ezek az információk is szerepelnek ezen az 

oldalon. 

 
43. kép: Fenntartó fül 


