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MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERTERV 

A RENDSZER KERETEI 

A Minőségirányítási Rendszerterv az Oktatási Hivatal által fejlesztett és szervezett 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer 

működtetési minőségirányítási alapdokumentuma. 

1. Vezetői nyilatkozat 

Az Oktatási Hivatal vezetése kinyilvánítja azon akaratát, hogy az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszerének 

tevékenységeit és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő munkafolyamatait úgy szervezi, 

hogy azok az érintettek és érdekelt felek mindenkori igényeinek a lehető 

legmagasabb színvonalon legyenek képesek megfelelni. Ennek érdekében az 

Oktatási Hivatal összeállította minőségirányítási rendszerdokumentációját: 

- Minőségirányítási Rendszerterv 

o Kézikönyv/ek 

o Eljárásrend/ek 

 Tájékoztató/k 

 Melléklet/ek 

 Adatlap/ok 

Az Oktatási Hivatal vezetése az említett dokumentumokban foglaltak maradéktalan 

betartását magára és minden érdekelt számára kötelező érvényűnek tekinti és a 

minőség folyamatos fejlesztését valamennyi érdekelttől elvárja. 
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2. Általános rendelkezések 

2.1. A Minőségirányítási Rendszerterv hatálya  

2.1.1. Területi hatály 

A Magyarország területén található, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményekben, továbbá 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó intézményekben 

folytatott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés 

során kell alkalmazni. 

2.1.2. Személyi hatály 

A Minőségirányítási Rendszerterv az érintett pedagógus kivételével az 

Oktatási Hivatal által működtetett országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben és pedagógusminősítésben közreműködő valamennyi 

személyre kiterjed.  

2.1.3. Időbeli hatály 

A Minőségirányítási Rendszerterv a hivatalos hatálybaléptetéstől 

visszavonásig érvényes. 

2.2. Minőségpolitika 

2.2.1. Küldetésnyilatkozat, jövőkép 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusminősítésben 

kiemelkedő szerepe van az e folyamatokban szakértőként közreműködőknek, az 

intézményvezetőknek, az intézményi delegáltaknak és az Oktatási Hivatal 

munkatársainak.  

Az Oktatási Hivatal a folyamatok szabályozásával, az eljárások egyértelmű 

megfogalmazásával, az eszközök, módszerek standardizálásával, rendszeres 

képzéssel és céltudatos ellenőrzéssel kívánja elérni, hogy a működő rendszer 

átlátható, nyilvános, mindenki számára érthető legyen.  
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A minőségirányítási rendszer működése során nyert adatok, információk, 

fejlesztési javaslatok felhasználásával megalapozott rendszerszintű megelőző és 

fejlesztő intézkedések meghozatalára nyílik lehetőség.   

Az Oktatási Hivatal minden érdekelttől elvárja a lehető legmagasabb színvonalú 

feladatellátást. 

2.2.2. Minőségcélok 

Az Oktatási Hivatal célja egy olyan magas színvonalú országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer működtetése, amely 

biztosítja a köznevelés rendszerének eredményesebbé tételét, a nevelő-oktató 

munka színvonalának emelését, amely motiválja a pedagógusok saját 

teljesítményének fejlesztését és hivatásbeli továbbfejlődését. Ennek érdekében az 

Oktatási Hivatal a kidolgozott eljárásokat és az alkalmazott eszközöket 

rendszeresen felülvizsgálja és fejleszti, így a megújulásra képes, folyamatosan 

fejlődő, egyre magasabb minőségi szinten rendelkezésre álló, kiszámítható 

ellenőrzési tevékenységgel járul hozzá a célok eléréséhez. 

2.3. Rendelkező hivatkozások 

2.3.1. Legfontosabb külső szabályozók 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

2.3.2. Belső szabályozók 

Az alábbi belső szabályozó dokumentumok a mindenkor hatályos állapot 

szerint: 

- Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Oktatási Hivatal Iratkezelési szabályzata 
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Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés területén 

- Tanfelügyeleti kézikönyvek 

- Önértékelési kézikönyvek 

- Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre – 

blended továbbképzés című akkreditált képzés anyaga 

Pedagógusminősítés területén 

- Útmutatók 

- Mentorok tevékenységének támogatása 

- Módszertani segédletek pedagógusminősítési szakértők számára 

- Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended továbbképzés 

című akkreditált képzés anyaga 

- Intézményvezetők felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez 

kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására című akkreditált képzés 

2.3.3. Fogalommagyarázat 

A Minőségirányítási Rendszerterv fogalommagyarázatának alapjául az alábbi 

dokumentumok Fogalomtárai szolgálnak: 

 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 

Pedagógus II. fokozatba lépéshez - Fogalomtár 

- Önértékelési kézikönyv Általános Iskolák Számára - Fogalomtár 

 

A Minőségirányítási Rendszerterv további fogalommagyarázatai: 

 

Minőségirányítási rendszer 

Az Oktatási Hivatal által működtetett országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

és pedagógusminősítés vezetésére és szabályozására, a minőség biztosítása 

érdekében kialakított irányítási rendszer. 

 

Minőség  

Az érdekelt felek igényeinek való megfelelés mértéke. 
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Szervezet  

Munkatársak csoportja, amely meghatározott cél elérése érdekében 

összehangolt működésre képes egységet képeznek, az ehhez rendelt 

feltételrendszerrel, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok pontos 

meghatározásával. 

Folyamat 

Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan 

sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. 

 

Dokumentum  

Az információ és annak hordozója. 

 

Információ  

Új ismereteket hordozó értelemmel bíró adatok együttese. 

 

Minőségirányítási kézikönyv  

A minőségirányítási rendszer alapdokumentuma, amely leírja az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés működését 

meghatározó egységes és kötelező alapelveket az előírt követelmények 

megvalósítása érdekében. Belsőleg és külsőleg összehangolt információt 

tartalmaz a szervezet minőségirányítási rendszeréről. 

 

Útmutató  

Ajánlásokat, javaslatokat tartalmazó dokumentum. 

 

Minőségterv  

Az a dokumentum, amely meghatározza, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat 

kell alkalmazni a minőségirányítási rendszer működtetése során. 

 

Eljárás  

Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja. 

 

Előírás 

Követelményeket tartalmazó dokumentum. 
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Feljegyzés  

Belső használatra készített dokumentum, űrlap, amelyek objektív bizonyítékot 

szolgáltat az elvégzett tevékenységekről, vagy elért eredményekről. 

 

Űrlap  

Minden olyan elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület, 

amelynél a megadandó adatok formája és tartalmi köre előre rögzített, és a 

kitöltést követően a megadott tartalommal elektronikus dokumentum jön létre.  

 

Auditor szakértő 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusminősítésben 

közreműködő, auditori feladattal megbízott szakértő, aki a folyamattól független 

szereplőként valós időben vagy utólag vizsgálja az eljárásra vonatkozó 

kritériumok teljesülését. Az auditor szakértővel szemben nem követelmény az 

auditált szakértővel a szakos egyezőség. 

 

Audit:  

Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló 

módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy 

az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. 

 

Ellenőrzés  

A kitűzött cél megvalósítása érdekében megfigyeléssel, ítéletalkotással, 

továbbá méréssel, vizsgálattal végzett ténymegállapítások tevékenysége. 

 

Érvényesítés/Jóváhagyás  

Annak megerősítése objektív bizonyítékok által, hogy az adott szándék szerinti 

használathoz vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek. 
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3. A minőségirányítási rendszer 

3.1. Célja, feladata 

A minőségirányítási rendszer célja, hogy minden résztvevő számára biztosítsa a 

lehető legteljesebb elégedettséget, kiszámíthatóságot, képes legyen úgy működni, 

hogy megfeleljen a jogszabályi és egyéb szabályozó eszközöknek, előírásoknak. 

Mindemellett biztosítsa a rendszer folyamatos fejlődését az eljárásokban és a 

folyamatokban résztvevők számára. 

Alapelvek: 

- Középpontban az iskolahasználók 

- Rendszerszemlélet az irányításban 

- A folyamatszemléletű megközelítés 

- A vezetés fontossága 

- A munkatársak bevonása 

- Tényeken alapuló döntéshozatal 

- Az intézmény érdekei 

- Folyamatos fejlesztés, tökéletesítés 

- Állandó minőségi színvonal 

3.2. Dokumentumkezelés 

3.2.1. A dokumentumkezelés általános szabályai 

Alapelv, hogy a minőségirányítási rendszerben keletkezett dokumentumok 

megfeleljenek az Oktatási Hivatal mindenkor hatályos Iratkezelési szabályzata 

előírásainak. 

A minőségirányítási rendszerben keletkezett dokumentumok lehetnek elektronikusan 

és/vagy papír alapon kezeltek és tároltak. A dokumentum készítője és kiadója felel 

annak valóságtartalmáért, ellenőrzéséért, jóváhagyásáért, az alkalmazói kör 

tájékoztatásáért, a szükséges aktualizálások időben történő végrehajtásáért, valamint 

az információs és személyiségi jogok védelméért.  



11 / 35 

 

A dokumentum ellenőrzője felel azért, hogy a dokumentum a minőségirányítási 

rendszerbe illeszkedjen. Az ellenőrző kötelessége, hogy a hozzáférésre jogosultak 

körét írásban meghatározza, vagy korlátozza, ha szükséges.  

A dokumentum hatályba léptetésére, illetve a végrehajtás ellenőrzésére az Oktatási 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján az érintett felelős vezető 

jogosult. 

A keletkezett és az archiválásra kerülő dokumentumokat az Oktatási Hivatal 

Iratkezelési Szabályzata, illetve a köznevelési intézményeknél történő tárolás esetén 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 84-86. §-ai szerint kell 

megőrizni. 

3.2.2. A feljegyzések kezelésének szabályai 

A feljegyzések kezelésének, tárolásának módja: 

- papíralapú,  

- elektronikus, 

- a fenti kezelési módok kombinációja.  

A feljegyzésekkel kapcsolatos általános követelmények, függetlenül a kezelés 

módjától: 

- tartalmazza a feljegyzés megnevezését, azonosíthatóságát, 

- azonosítsa a készítőjét (megnevezés), 

- szerepeljen rajta a készítés vagy hatálybaléptetés dátuma, 

- szerepeljen rajta az aláíró (egyetértő, jóváhagyó) neve, beosztása (vagy az 

a feladatkör, amelyben eljár), 

- legyen egyértelmű, olvasható, 

- azonosítani lehessen belőle a tevékenységet, folyamatot. 

Alapelv, hogy általában elégséges egyik tárolási mód alkalmazása, ha ennek 

ellenkezőjét külön utasítás nem írja elő. Környezetvédelmi okokból amennyiben mód 

van rá, az elektronikus tárolást kell előnyben részesíteni. Az elektronikusan tárolt 

dokumentumok biztonsági mentéséről gondoskodni kell. 
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3.2.3. A minőségirányítási rendszer dokumentumainak javítási, 

módosítási szabályai  

A dokumentumok tárolásánál olyan rendszert kell működtetni, mely nyilvántartja a 

dokumentum 

- utolsó módosításának dátumát,  

- a módosítás okát, 

- a változtatást kezdeményező szervezet, személy azonosítását, 

- a módosításra jogosult azonosítását, 

- nyomon követhetően mutatja a változtatásokat, 

- egységes szerkezetben mutatja a hatályos dokumentumot. 

Meg kell határozni: 

- a felhasználói jogosultságot (ki, milyen dokumentum használatára jogosult), 

- a dokumentumok elérhetőségének helyét (hol kell a dokumentumot tárolni 

használat előtt és után). 
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4. Erőforrás gazdálkodás 

4.1. Emberi erőforrások  

A Minőségirányítási Rendszerterv működtetését az Oktatási Hivatal 

Pedagógusminősítési és Tanfelügyeleti Osztálya végzi az alábbi vezetői irányítással:  

 

A minőségirányítási feladatok ellátását 

- az Oktatási Hivatallal kormánytisztviselői jogviszonyban álló, a fenti 

főosztályok állományába tartozó szakemberek,  

- az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a 

pedagógusminősítésben résztvevő jól képzett, gyakorlott, szakértőkből álló 

külső szakemberek csoportja (saját tevékenységük 

minőségbiztosításaként),  

- a szakértői körből továbbképzés során kiválasztott auditor szakértők  

végzik. 

Az osztályvezetők gondoskodnak a közreműködő szakértők és kormánytisztviselők (a 

továbbiakban: minőségirányítási szakemberek) képzéséről, továbbá a 

minőségirányítási rendszer működtetéséről és folyamatos fejlesztéséről.  

Oktatási Hivatal

Elnök

Köznevelési Enökhelyettes

Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

Főosztályvezető

Tanfelügyeleti Osztály

Osztályvezető

Pedagógusminősítési Osztály

Osztályvezető

Pedagógiai Oktatási Központok

Főosztályvezetők
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Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a minőségirányítási szakemberek tudása 

naprakész legyen mind a jogszabályi háttér, mind az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés, mind a pedagógusminősítés gyakorlata szempontjából. A 

minőségirányítási szakemberektől az Oktatási Hivatal elvárja, hogy a tapasztalatok 

alapján javaslatokat fogalmazzanak meg a minőségirányítási rendszer fejlesztésére, a 

szabályozások finomítására. 

4.1.1. Felelősségi kör, hatáskör 

A minőségirányítási szakemberekkel szemben támasztott követelmények: 

 Minőségirányítási ismeret (gyakorlat), 

 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés elméleti 

szintű és gyakorlati ismerete, 

 Köznevelési tapasztalat, 

 Megfelelő szintű jogi, számítástechnikai ismeret, 

 Az auditor szakértői feladatok ellátásáról szóló felkészítő képzésen való 

részvétel. 

Az Oktatási Hivatal az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és 

pedagógusminősítésben közreműködő szakértők munkafolyamatainak helyszíni és 

utólagos ellenőrzésére auditor szakértőket kér fel. Az auditor szakértői feladatra szóló 

megbízás a szakértőkkel kötött egy éves határozott idejű megbízási szerződésben 

rögzítésre kerül. 

4.2. Tárgyi erőforrások 

4.2.1. Infrastruktúra 

A szabályozás kiterjed minden, a minőségirányítási célok elérésében érintett területre, 

de különösképpen a munkahelyekre és az ahhoz tartozó feltételrendszerre, az 

épületekre, a helyiségekre, a gépi berendezésekre, a hardverre és szoftverre, valamint 

az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokra. 

A munkafeltételek biztosítása érdekében a vezetőség évente aktualizálja az 

egységekhez, munkaterületekhez, továbbá az egyes munkakörökhöz, 

munkahelyekhez kapcsolódó infrastrukturális követelményeket.  
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A feltételeket az osztályvezetők javaslata alapján, a költségvetési források figyelembe 

vételével az Oktatási Hivatal elnöke hagyja jóvá.  

A feltételrendszer struktúrája:  

- irodai kapacitás,  

- infokommunikációs eszközök,  

- előadótermi kapacitás, 

- egyéb kiegészítő feltételek,  

- karbantartás. 

4.2.2. Informatikai támogató rendszer 

A Minőségbiztosítási modultól elvárt, hogy képes legyen az alábbi minőségirányítási 

audittal összefüggő folyamatok kiszolgálására: 

- az auditor szakértő függetlenített hozzárendelése a megszervezett 

látogatáshoz, a kirendelés függetlenített lemondásának lehetősége az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési 

eseménytől, 

- az auditor folyamathoz vagy szakértőhöz „kötésének” lehetősége az 

auditeljárásban, ezzel biztosítva a látogatások újraszervezésekor az auditor 

hozzárendelését a megfelelő folyamathoz, 

- az auditor szakértők egymást ne auditálhassák,  

- olvasási jogosultságok biztosítása az auditor szakértő számára a többi 

kapcsolódó rendszer felé: 

o E-portfólió, 

o Értékelő modul, 

- az értékelt területhez rendelt kérdéslisták generálása, on-line kitöltésének 

és nyomtatásának biztosítása (HTML űrlapszerkesztés), 

- a kérdésekre adott válaszok összegző eredményének generálása, 

nyomtathatósága, 

- statisztikai adatok szolgáltatása 

o az auditor szakértő munkájáról: 

 az adott évi megbízások száma és azok visszamondása, 

 az általa feltárt eljárásrendi százalékos eltérés és az összes 

százalékos eltérés aránya, 
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o a minőségirányítási auditok folyamatairól: 

 mely auditálási területen a legmagasabb a százalékos eltérés 

o Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, ezen 

belül mely auditálási területen, 

o Pedagógusminősítés, ezen belül mely auditálási 

területen, 

 mely audit típus területén a legmagasabb a százalékos eltérés 

o helyszíni, 

o utólagos folyamat audit, 

 mely auditált szakértői szerepkörben a legmagasabb a 

százalékos eltérés, 

 mely folyamatra érkezik a legtöbb szöveges javaslatként 

megfogalmazott újraszabályozási igény,  

 mely folyamatra érkezik a legtöbb szöveges javaslatként 

megfogalmazott jogi szabályozási igény,  

- a rendszerben keletkezett adatok, dokumentumok tárolása, archiválása.  
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I. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE  

5. Tervezés  

5.1. A tervezés alapelvei, szabályai 

a) A minőségirányítási auditoknak  

- az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés 

szakmai színvonalának emelését és az eljárási szabályok egységes 

alkalmazását,  

- a szakértők szakmai és jogi ismereteinek szinten tartását, valamint a 

jogszabályok, az útmutatók és a kézikönyvek szerinti eljárási szabályok 

betartását, fejlesztését és az egységes működés gyakorlatának kialakítását 

kell szolgálnia. 

b) Az auditálás elvei és eszközei nyilvánosak. 

c) A helyszíni auditálás tényéről az auditált szakértőt és a szakértői auditálás 

érintettjeit az auditálás megkezdése előtt legalább 24 órával előbb értesíteni 

kell. Amennyiben az előzetes értesítés veszélyezteti az auditálás eredményét, 

ettől az Oktatási Hivatal eltekinthet. 

d) Az utólagos folyamat audit esetén az Oktatási Hivatal nem küld előzetes 

értesítést az érintettek részére. 

e) Az auditálás eredményét közölni kell az auditált személlyel. 

f) Az ellenőrzések tanulságait, tapasztalatait a személyiségi jogok biztosításával 

évente közzé kell tenni. 

5.2. A szakértői auditálás tervezése 

5.2.1. Ötéves tervezési ciklus 

Az ötéves auditálási tervet az osztályvezetők javaslatára a főosztályvezető készíti el 

és az Oktatási Hivatal elnöke hagyja jóvá.  

Az első ötéves tervezési ciklus: 2018. január 1-től 2022. december 31-ig tart. 
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Az ötéves auditálási terv tartalma: 

- Az 5 éves tervezési ciklus auditálási keretszámát az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés területén. 

- A tervezett továbbképzések irányát: 

o szakértői, 

o auditor szakértői, 

o kormánytisztviselői. 

- Az auditor szakértők számát. 

- A minőségirányítási rendszer fejlesztési irányait. 

5.2.2. Éves tervezési ciklus 

Az osztályvezetők a főosztályvezetővel egyeztetve évente január 15-ig elkészítik az 

adott évre szóló minőségirányítási auditálási terveiket, amelyeket a köznevelési 

elnökhelyettes hagy jóvá.  

Az éves minőségirányítási auditálási terv tartalmazza: 

- Az éves tervezési ciklus auditálási keretszámát, területeit és ütemezését az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés 

területén. 

- Az éves továbbképzések tervszámait, időszakait, témáját: 

o szakértői, 

o auditor szakértői, 

o kormánytisztviselői. 

- Az auditor szakértők számát. 

- A minőségirányítási rendszer éves fejlesztési tervét. 

Az informatikai rendszerben az alábbiak szerint el kell készíteni a tervezett 

minőségirányítási auditok szakértői kirendeléseit: 

- január 31-ig az adott év június 30-ig terjedő időszakra, 

- augusztus 31-ig az adott év december 31-ig terjedő időszakra.  
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5.2.3. A szakértői auditálás területei 

Az auditor szakértő kirendelését az Oktatási Hivatal végzi az alábbiak szerint: 

- az ötéves auditálási irányszámok alapján az éves tervnek megfelelően 

tervszerűen, 

- az érintett intézmény vezetőjének, továbbá az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés területén a pedagógiai-szakmai ellenőrzést végző szakértőknek, 

a pedagógusminősítés területén a bizottságok tagjainak jelzése, kérése 

alapján elrendelésre, 

- a szakértői munkára vonatkozó, az informatikai adatokból nyert 

következtetések alapján hozott vezetői döntésre tervszerűen vagy 

elrendelésre. 

Az Oktatási Hivatal az alábbi területekre és szakértői szerepkörökre irányuló 

minőségirányítási auditok lefolytatását szervezi: 

1. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés területén: 

a. Pedagógusra irányuló tanfelügyeleti eljárásokban: 

 helyszíni audit  

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelő 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelő 

 utólagos folyamat audit 

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelő 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelő 

 teljeskörű folyamat audit  

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelő 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelő 

b. Intézményvezetőre irányuló tanfelügyeleti eljárásokban: 

 helyszíni audit  

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelő 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelő 
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 utólagos folyamat audit 

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelő 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelő 

 teljeskörű folyamat audit  

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelő 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelő 

c. Intézményi tanfelügyeleti eljárásokban: 

 helyszíni audit  

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelők 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelők 

 utólagos folyamat audit 

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelők 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelők 

 teljeskörű folyamat audit  

 vezető tanfelügyelő 

 tanfelügyelők 

 vezető tanfelügyelő és tanfelügyelők 

2. Pedagógusminősítés területén: 

a. Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérését célzó eljárásokban: 

 helyszíni audit  

 elnök 

 szakos szakértő 

 OH által delegált szakértő 

- minősítő bizottság alábbi tagjai együtt: 

o elnök 

o szakos szakértő 

o OH által delegált szakértő 

 utólagos folyamat audit 

 elnök 
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 szakos szakértő 

 OH által delegált szakértő 

 minősítő bizottság alábbi tagjai együtt: 

o elnök 

o szakos szakértő 

o OH által delegált szakértő 

 teljeskörű folyamat audit  

 elnök 

 szakos szakértő 

 OH által delegált szakértő 

 minősítő bizottság alábbi tagjai együtt: 

o elnök 

o szakos szakértő 

o OH által delegált szakértő 

b. Mesterpedagógus fokozat elérését célzó eljárásokban: 

 helyszíni audit  

 elnök 

 szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését célzó 

minősítési eljárásban 

 OH által delegált szakértő 

 minősítő bizottság alábbi tagjai együtt: 

o elnök 

o szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését 

célzó minősítési eljárásban 

o OH által delegált szakértő 

 utólagos folyamat audit 

 elnök 

 szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését célzó 

minősítési eljárásban 

 OH által delegált szakértő 

 minősítő bizottság alábbi tagjai együtt: 

o elnök 
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o szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését 

célzó minősítési eljárásban 

o OH által delegált szakértő 

 teljeskörű folyamat audit  

 elnök 

 szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését célzó 

minősítési eljárásban 

 OH által delegált szakértő 

 minősítő bizottság alábbi tagjai együtt: 

o elnök 

o szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését 

célzó minősítési eljárásban 

o OH által delegált szakértő 

c. Kutatótanár fokozat elérését célzó eljárásokban: 

 utólagos folyamat audit 

 Bíráló bizottság 

d. Panaszeljárásban: 

 minden esetben teljeskörű folyamat audit, ha a panasz 

orvoslása a minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás újbóli 

lefolytatását igényli; 

 vagy a panasz kivizsgálását igénylően az adott területnek 

megfelelően a fenti struktúra szerinti audit. 

3. Auditor szakértő feladatellátásának auditálása: 

Az Oktatási Hivatal az auditor szakértők feladatellátásának auditálására 

meghatározott időközönként más auditor szakértőt, továbbá a feladatra 

felkészített kormánytisztviselőt bízhat meg. 

A fenti struktúra szerinti tervszerű vagy elrendelésre indított szakértői auditálásra 

kirendelhető egy vagy két auditor szakértő is. 

 

5.3. Az auditálás módszerei és eszközei 

5.3.1. Az auditálás módszerei 
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1. Helyszíni auditálás  

a. megfigyelés 

b. betekintés dokumentumokba 

2. Utólagos folyamat audit 

a. dokumentum alapú áttekintés 

b. a folyamat adminisztrációs fegyelmének áttekintése 

c. e-portfólió értékelésének áttekintése 

3. Teljeskörű folyamat audit 

d. a folyamat adminisztrációs fegyelmének áttekintése 

e. a helyszíni esemény auditálása az 1. pont alatti módszerek alapján 

f. szakértői értékelések áttekintése 

g. elégedettségmérés áttekintése 

 

5.3.2. Az auditálás eszközei 

Az 5.2.3. fejezet alatt bemutatott auditálási területekre az Oktatási Hivatal a 

szakértők számára kérdéssorokat állított össze. 

A kérdéssorokat tartalmazó űrlapok az auditálás területének, típusának és az 

auditált szakértői szerepkörnek megfelelően társíthatók. 

Az űrlapok azonosítása a területet, az auditálás típusát és az auditált szerepkört 

jelölő betűkombináció alapján történik. 

 

A jelölések jelentése: 

T 
 

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (Tanfelügyelet) 

M Pedagógusminősítés 

 

H helyszíni audit 
 

U utólagos folyamat audit 
 

K Kutatótanár fokozat elérését célzó eljárás 
 

 

Te vezető tanfelügyelő pedagógusra irányuló tanfelügyeleti eljárásban 

Tf tanfelügyelő pedagógusra irányuló tanfelügyeleti eljárásban 

Ve vezető tanfelügyelő intézményvezetőre irányuló tanfelügyeleti eljárásban 

Vf tanfelügyelő intézményvezetőre irányuló tanfelügyeleti eljárásban 



24 / 35 

 

Ie vezető tanfelügyelő intézményi tanfelügyeleti eljárásban 

If tanfelügyelő intézményi tanfelügyeleti eljárásban 

E elnök Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítésben 

S szakos szakértő Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérését célzó 
minősítésben 

D OH által delegált szakértő Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérését célzó 
minősítésben 

Me elnök Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásban 

Ms szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásban 

Md OH által delegált szakértő Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési 
eljárásban 

 

 

Az alábbi táblázat az auditálás területéhez, típusához és az auditált szerepkörhöz 

rendelt űrlapok struktúráját mutatja be: 

Auditálás fő 
területe 

Auditálás területe Auditálás 
típusa 

Auditált szakértői 
szerepkör 

Ürlapkód jele Auditon 
alkalmazott 
űrlap 
azonosítása 

Országos 
pedagógiai-
szakmai 
ellenőrzés 

   T    

 Pedagógusra 
irányuló 
tanfelügyeleti eljárás 

      

  helyszíni 
audit 

  H   

   vezető tanfelügyelő   Te THTe 

   tanfelügyelő   Tf THTf 

   - vezető tanfelügyelő  
- tanfelügyelő 

   THTe 
THTf 

  utólagos 
folyamat 
audit 

  U   

   vezető tanfelügyelő   Te TUTe 

   tanfelügyelő   Tf TUTf 

   - vezető tanfelügyelő  
- tanfelügyelő 

   TUTe 
TUTf 

  teljeskörű 
folyamat 
audit 
 

     

   vezető tanfelügyelő    THTe 
TUTe 

   tanfelügyelő    THTf 
TUTf 

   - vezető tanfelügyelő 
- tanfelügyelő 

   THTe 
TUTe 
THTf 
TUTf 

 Intézményvezetőre 
irányuló 
tanfelügyeleti eljárás 

      

  helyszíni 
audit 

  H   

   vezető tanfelügyelő   Ve THVe 
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   tanfelügyelő   Vf THVf 

   - vezető tanfelügyelő  
- tanfelügyelő 

   THVe 
THVf 

  utólagos 
folyamat 
audit 

  U   

   vezető tanfelügyelő   Ve TUVe 

   tanfelügyelő   Vf TUVf 

   - vezető tanfelügyelő  
- tanfelügyelő 

   TUVe 
TUVf 

  teljeskörű 
folyamat 
audit 
 

     

   vezető tanfelügyelő    THVe 
TUVe 

   tanfelügyelő    THVf 
TUVf 

   - vezető tanfelügyelő 
- tanfelügyelő 

   THVe 
TUVe 
THVf 
TUVf 

 Intézményi 
tanfelügyeleti eljárás 

      

  helyszíni 
audit 

  H   

   vezető tanfelügyelő   Ie THIe 

   tanfelügyelők   If THIf 

   - vezető tanfelügyelő  
- tanfelügyelők 

   THIe 
THIf 

  utólagos 
folyamat 
audit 

  U   

   vezető tanfelügyelő   Ie TUIe 

   tanfelügyelők   If 
 

TUIf 

 

   - vezető tanfelügyelő  
- tanfelügyelők 

   TUIe 
TUIf 

  teljeskörű 
folyamat 
audit 
 

     

   vezető tanfelügyelő    THIe 
TUIe 

   tanfelügyelők    THIf 
TUIf 

   - vezető tanfelügyelő 
- tanfelügyelők 

   THIe 
TUIe 
THIf 
TUIf 

Pedagógusminős
ítés 

   M    

 Pedagógus I. és 
Pedagógus II. 
fokozat elérését 
célzó eljárás 

      

  helyszíni 
audit 

  H   

   elnök   E MHE 

   szakos szakértő   S MHS 

   OH által delegált 
szakértő 

  D MHD 

   - elnök 
- szakos szakértő 

   MHE 
MHS 
MHD 
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- OH által delegált 
szakértő 

  utólagos 
folyamat 
audit 

  U   

   elnök   E MUE 

   szakos szakértő   S MUS 

   OH által delegált 
szakértő 

  D MUD 

   - elnök 
- szakos szakértő 
- OH által delegált 
szakértő 

   MUE 
MUS 
MUD 

  teljeskörű 
folyamat 
audit 

     

   elnök    MHE 
MUE 

   szakos szakértő    MHS 
MUS 

   OH által delegált 
szakértő 

   MHD 
MUD 

   - elnök 
- szakos szakértő 
- OH által delegált 
szakértő 

   MHE 
MUE 
MHS 
MUS 
MHD 
MUD 

 Mesterpedagógus 
fokozat elérését 
célzó eljárás 

      

  helyszíni 
audit 

  H   

   elnök   Me MHMe 

   szakértő 
Mesterpedagógus 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásban 

  Ms MHMs 

   OH által delegált 
szakértő 

  Md MHMd 

   - elnök 
- szakértő 
Mesterpedagógus 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásban 
- OH által delegált 
szakértő 

   MHMe 
MHMs 
MHMd 

  utólagos 
folyamat 
audit 

  U   

   elnök   Me MUMe 

   szakértő 
Mesterpedagógus 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásban 

  Ms MUMs 

   OH által delegált 
szakértő 

  Md MUMd 

   - elnök; 
- szakértő 
Mesterpedagógus 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásban; 
- OH által delegált 
szakértő 

   MUMe 
MUMs 
MUMd 
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  teljeskörű 
folyamat 
audit 

     

   elnök    MHMe 
MUMe 

   szakértő 
Mesterpedagógus 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásban 

   MHMs 
MUMs 

   OH által delegált 
szakértő 

   MHMd 
MUMd 

   - elnök; 
- szakértő 
Mesterpedagógus 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásban; 
- OH által delegált 
szakértő 

   MHMe 
MUMe 
MHMs 
MUMs 
MHMd 
MUMd 

 Kutatótanár fokozat 
elérését célzó 
eljárás 

   K   

  utólagos 
folyamat 
audit 

   U  

   Bíráló bizottság    MKU 

 

6. A minőségirányítási szakértői auditok végrehajtása  

6.1. Auditor szakértő kijelölése  

Az informatikai rendszerben történik az auditor szakértő kijelölése az auditori feladatra. 

A kijelölés - az 5.2.3.-as fejezetben rögzítettek alapján – az alábbiak szerint kerül 

meghatározásra: 

- az auditálás fő területe 

o Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, ezen belül az auditálás 

területe, 

o Pedagógusminősítés, ezen belül az auditálás területe, 

-  az audit típusa 

o helyszíni, 

o utólagos folyamat audit, 

o teljeskörű folyamat audit, 

- az auditált szakértői szerepkör 

o egy szakértőre vonatkozó, 

o az auditálás területe szerinti valamennyi szakértői szerepkörre 

vonatkozó. 
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A kijelölés auditor szakértői jogosultság megadására vonatkozik:  

- Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés területén: 

o az auditálás területének megfelelő tanfelügyeleti értékelő felülethez 

betekintésre; 

- A Pedagógusminősítés területén: 

o a látogatásra kijelölt pedagógus portfóliójába történő betekintéshez, 

o a pedagógus értékelő felületének adataiba történő betekintéshez. 

A kijelölés elfogadására vonatkozó szabályok, továbbá a felületek megnyitására 

vonatkozó határidők megegyeznek az általános eljárási szabályokkal. 

6.2. Az auditor szakértő feladatai 

6.2.1. Helyszíni audit 

Az auditor szakértő előzetesen felkészül az auditált területnek megfelelően, áttekinti a 

minősülő pedagógus portfólióját, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés esetén a 

portfólió meghatározott elemeit és az értékelő felületen az auditált szakértőre 

vonatkozó előkészítő munkát. Kinyomtatja az elektronikus felületről az audithoz 

automatikusan rendelt kérdéssorokat (űrlapokat), vagy ha ez nem lehetséges, az 

5.3.2.-es fejezet alatti táblázatban rögzítetteknek megfelelően jelen rendszerterv 

mellékleteként megjelenített, az audithoz rendelt űrlap kódja szerinti kérdéssorokat. 

Az elektronikus felületről nyomtatott űrlapok már tartalmazzák a látogatásra vonatkozó 

alapadatokat: 

- űrlapkód, 

- az auditálás területe, 

- auditált szakértő neve, oktatási azonosítója 

- auditált szakértői szerepkör, 

- az auditálás időpontja, 

- auditor szakértő neve, oktatási azonosítója. 

Amennyiben nem az elektronikus felületről történik az űrlap nyomtatása, a fenti 

alapadatokat kézzel kell rávezetni az űrlapra. 

Abban az esetben, ha valamennyi szakértői szerepkört auditálja az auditor szakértő, 

akkor minden auditált szerepkörre külön kell kitölteni a vonatkozó űrlapot. 
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Az auditor szakértő a szervező felületen megtekinti a látogatás időpontját és 24 órán 

belül egyeztet az érintett intézményvezetővel a minősítés, tanfelügyelet helyszíni 

eseményének pontos kezdetéről. Nagyon fontos ennek az időintervallumnak a tartása, 

mert az audit érintettjei az auditor szakértő látogatásáról a helyszíni esemény előtt 

csupán (legkésőbb) 24 órával előbb értesülnek. 

A helyszíni eseményen az auditor szakértő elsősorban a megfigyelés módszerével 

gyűjt információkat a szakértői szerepkörre vagy szerepkörökre irányulóan, a 

vonatkozó űrlapon szereplő kérdésköröknek, kérdéseknek megfelelően. A hiányzó 

információkat a pedagógiai-szakmai ellenőrzés területén a szakértőknek intézett 

kérdésekkel is megszerezheti.  

Az auditor szakértőnek nincs felhatalmazása a helyszíni eseménybe történő 

beavatkozásra, a minősülő pedagógus számára kérdések megfogalmazására. 

A helyszíni eseményen készülő Óra- és foglalkozáslátogatási és/vagy Portfólióvédési 

vagy a tanfelügyeleti jegyzőkönyvben rögzíteni kell az auditor szakértő jelenlétét, 

amelyet az auditor szakértő is aláír. 

Az auditálásra vonatkozó űrlap két részből tevődik össze: 

- a szakértői szerepkörnek megfelelő eljárásrendi kérdéskörből és  

- a szakértői tevékenységre vonatkozó általános kérdéskörből. 

Az eljárásrendi kérdésekre adható válaszok: 

- Igen, 

Nem / nem válasz esetén Észrevétel / Megjegyzés lehetősége,  

- Nem értelmezett – ezt a lehetőséget akkor lehet választani, ha az auditálás 

során az auditált szakértői szerepkörre nem értelmezhető a kérdés. 

A szakértői tevékenységre vonatkozó általános kérdésekre pontszámok adhatók: 

 N.é. Nem értelmezhető a szakértői szerepkörre 

0    Egyáltalán nem 

1    Inkább nem 

2    Inkább igen 

3    Teljes mértékben igen   
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Az auditor szakértő az auditálást követő 10 napon belül az informatikai felületen a 

vonatkozó űrlap kérdéseire - az auditon kézzel kitöltötteknek megfelelően - rögzíti a 

válaszlehetőséget vagy pontszámot. Az informatikai rendszer automatikusan számolja 

az értékelés eredményét. A szöveges értékelési mezőkbe szükséges rögzíteni azokat 

az információkat, amelyek a kérdésekre adott válaszok magyarázatául, kiegészítéséül 

szolgálnak, vagy szükségesek az auditált szakértői munka teljes képének 

megítéléshez. A kézzel kitöltött űrlapokat az auditor szakértő által aláírva kell 

megküldeni az Oktatási Hivatal számára. 

Az auditori felület ezt követően automatikusan lezárásra kerül és az auditor szakértő 

auditori joga megszűnik. 

Az auditor szakértő számára a helyszíni esemény auditálására az Oktatási Hivatal egy 

szakértői napot számol el a szakértői kapacitás terhére.   

 

7. A folyamateredmények kezelése 

7.1. A szakértői audit eredményének kezelése 

7.1.1. Helyszíni audit 

Az informatikai támogató rendszerben rögzített eredményeket a rendszer 

automatikusan számolja. 

Amennyiben az űrlap  

- szakértői tevékenységre vonatkozó általános kérdéseket tartalmazó 

részében adott pontszámok alapján az eredmény legfeljebb 50%  

és/vagy  

- az eljárásrendi kérdésekre adott válaszok eredménye legfeljebb 75%,  

akkor az auditált szakértő esetében új szakértői auditot kell elrendelni ugyanabban 

vagy más szakértői szerepkörben, más auditor szakértő kirendelésével. 

Amennyiben az auditor szakértői értékelés ismét a fenti százalékos eredményt 

mutatja, a főosztályvezetővel egyeztetve az alábbi fejlesztési lehetőséggel élhet az 

osztályvezető: 
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- személyes beszélgetés lehetőségének biztosítása a szakértővel, ahol 

egyeztetnek a szakértő nehézségeiről, a személyes fejlesztési terv 

kidolgozásáról, melyben szerepelhet: 

o jogszabályi, eljárásrendi továbbképzésen való részvétel, 

o egyéb tréningen való részvétel (kommunikáció, konfliktuskezelés), 

o műhelymunkában, szituációs gyakorlatokon való részvétel, 

o más szakértő mellett részvétel minősítésen (hospitálás). 

A fejlesztési tervet teljesítve a szakértő esetében ismételten szakértői auditot kell 

elrendelni olyan szakértői szerepkörben, amelyben korábban kritikus értékű vagy az 

alatti auditor szakértői értékelési eredményt kapott.  

7.2. A szakértői auditok általános eredménye 

Az informatikai támogató rendszerből nyert adatok alapján vizsgálhatók az alábbi 

eredmények: 

- a minőségirányítási auditok folyamatai: 

o mely auditálási területen a legmagasabb a százalékos eltérés 

a. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, ezen 

belül mely auditálási területen, 

b. Pedagógusminősítés, ezen belül mely auditálási 

területen, 

o mely audit típus területén a legmagasabb a százalékos eltérés 

c. helyszíni, 

d. utólagos folyamat audit, 

o mely auditált szakértői szerepkörben a lemagasabb a százalékos 

eltérés, 

o mely folyamatra érkezik a legtöbb szöveges javaslatként 

megfogalmazott újra szabályozási igény,  

o mely folyamatra érkezik a legtöbb szöveges javaslatként 

megfogalmazott jogi szabályozási igény.  

 

Az auditálásra alkalmazott eszközök (űrlapok) beválásának, használhatóságának 

vizsgálata: 



32 / 35 

 

o mely űrlapra érkezik a legtöbb módosítási javaslat, 

o mely űrlappal kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés 

továbbképzésen, 

o jogszabályváltozásból következően, a folyamat változása miatt 

szükség van az űrlap változtatására. 

8. Értékelés 

8.1. Éves minőségirányítási auditálási értékelés 

Az éves auditálási ciklus lezárását követően az osztályvezetők elkészítik a 7. 

fejezetpontban rögzítetteknek megfelelően, a területük folyamateredményei alapján, a 

lezárt évre vonatkozó éves minőségirányítási auditálási értékelést. 

Az éves értékelés a következő területekre terjed ki: 

a) Az éves tervben rögzített minőségirányítási auditok keretszámainak, 

területre meghatározott ütemezés megvalósulási arányszámai. 

b) Statisztikai adatok a 7.2. fejezetben rögzített szakértői auditok általános 

eredményei alapján az adott évben végrehajtott minőségirányítási 

auditálási területeknek megfelelően. 

c) A pedagógusok által visszajelzett elégedettség mérési eredmények. 

d) Az éves továbbképzések tervezett megvalósulása, statisztikai adatai az 

alábbi területeken: 

o szakértői, 

o auditor szakértői, 

o kormánytisztviselői. 

e) Az év közben végrehatott minőségirányítási fejlesztések. 

f) Az auditálásban közreműködő szakértők száma. 

g) Az éves minőségirányítási auditálás eredményei alapján 

megfogalmazható fejlesztési irányok, konkrét fejlesztési javaslatok. 

Az éves minőségirányítási auditálási értékelés bemeneti adatként szolgál a következő 

év január 15-ig elkészülő, 5.2.2. fejezetpontban bemutatott éves minőségirányítási 

auditálást terv elkészítéséhez. 
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8.2. Ötéves összegző értékelés 

Az ötéves auditálási ciklus lezárását követően az osztályvezetők a főosztályvezetővel 

egyeztetve elkészítik az ötéves összegző értékelést, amelynek alapját az 5.2.1. 

fejezetpont által leírt ötéves auditálási terv szolgáltatja. 

Az ötéves összegző értékelés a következő területekre terjed ki: 

a) Az ötéves auditálási keretszámok megvalósulási arányát. 

b) Az éves auditálási eredmények statisztikai adatait.  

c) A pedagógusok által visszajelzett elégedettség mérési eredmények 

trendjét. 

d) Az auditor szakértők számának alakulását, az éves szakértői 

kapacitások felhasználásának bemutatásával. 

e) Az auditor szakértői eredményekről készített elemzést. 

f) Az elmúlt időszak fejlesztéseinek eredményeit, hatásvizsgálatát.  

g) Az éves tervekben rögzített képzési irányok megvalósulását, 

hasznosulását, a minőségirányítási rendszerre, a szakértő 

tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával. 

h) A következő ötéves auditálási ciklusra vonatkozó stratégiai javaslatokat. 

Az ötéves összegző értékelés bemeneti adatként szolgál a következő, 5.2.1. 

fejezetpontban bemutatott ötéves auditálást terv elkészítéséhez. 

9. Fejlesztés 

Az osztályvezetők az auditálási ciklus bármely szakaszában javaslatot tehetnek a 

minőségirányítási auditálás folyamat javítására, fejlesztésére. A főosztályvezető a 

javaslat nagyságrendjét mérlegelve saját hatáskörben intézkedik a javaslat: 

- elvetéséről, 

- azonnali megvalósításáról,  

- Oktatási Hivatal elnöke elé terjesztéséről.  

Az elfogadott fejlesztés megvalósításában a szakértőknek, az auditor szakértőknek és 

az Oktatási Hivatal kormánytisztviselőinek kötelességük részt venni. 
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A fejlesztés tevékenységei: 

- A mindenkori helyzet elemzése és kiértékelése a fejlesztés területeinek 

meghatározása érdekében. 

- A fejlesztés céljainak kitűzése. 

- A lehetséges megoldások megkeresése a célok eléréséhez. 

- E megoldások kiértékelése és megfelelő kiválasztása. 

- A kiválasztott megoldás bevezetése. 

- A bevezetés eredményeinek mérése, igazolása, elemzése és kiértékelése 

annak megállapítására, hogy a változtatások elérték-e a célokat. 

- A változtatások elrendelése. 

- Változás esetén szükség szerint el kell végezni a vonatkozó dokumentum 

módosítását. 
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