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3 1. Általános információk 

1. Általános információk 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés (tanfelügyelet) intézményenként ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat, amelynek célja a 

pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a nevelési-

oktatási tevékenység minőségének javítása érdekében. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 

EMMI rendelet) alapján az ellenőrzés kiterjed minden intézmény minden pedagógusára. 

Az EMMI Rendelet szerint a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetőjének, valamint a 

többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó 

intézményegységének vezetőjének (a továbbiakban: vezető) ellenőrzésére legkorábban a vezetői 

megbízás második, legkésőbb negyedik évében kerülhet sor. 

 

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

szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ellenőrzési terv). A tanfelügyeleti látogatások 

megszervezéséhez, a megfelelő szakértők kijelöléséhez elengedhetetlen, hogy az Oktatási Hivatal 

pontos adatokkal rendelkezzen az ellenőrzési tervbe bekerült pedagógusokról, vezetőkről, ellátott 

feladataik (munkakör, intézménytípus stb.) sajátosságairól. A tanfelügyeleti látogatás megszervezéséhez 

szükséges adatokat (pl. mely munkakörben kerüljön sor a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésre) a 

pedagógus intézményvezetője (vagy a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatárs) tudja megadni.  

 

Az ellenőrzési tervbe bekerült pedagógus / vezető ezen az oldalon tudja megtekinteni azokat az adatokat, 

amelyek alapján tanfelügyeleti ellenőrzésének megszervezésére sor kerül, valamint az általános és a 

komplex ellenőrzés keretében megvalósuló tanfelügyeleti eljárása folyamatát is nyomon követheti. 

 

 

 

 

2. A Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) alkalmazás felülete 

2.1. A felület elérése, a belépéshez szükséges jogosultság 

A tanfelügyeletben érintett pedagógusok / vezetők számára a tanfelügyeleti eljárásuk adatait tartalmazó 

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

Ehhez kérjük, hogy jelentkezzen be a www.oktatas.hu oldalra KIR / Oktatás validációval rendelkező 

fiókjába Látogatóként. Fontos, hogy az adatok megtekintéséhez KIR / Oktatás validációval kell 

rendelkeznie, amelynek meglétét az Alapadatok menüpontban ellenőrizheti le. A validáció elvégzéséhez 

segítséget nyújt a Saját oldal/Tájékoztató menüpontjában elérhető részletes segédlet. 

A tanfelügyelethez kapcsolódó adatai eléréséhez kattintson a Saját oldal/Pedagógus menüpontban, a 

Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) ikonokra, 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/


 
4 2.1. A felület elérése, a belépéshez szükséges jogosultság 

 
1. kép Saját oldal / Pedagógus menüpont / Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) 

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

tanfelügyeleti eljáráshoz kapcsolódó adatait a jobb felső sarokban található saját nevére vagy a piros 

színű Saját minősítési és tanfelügyeleti folyamataim gombra való kattintás után megjelenő oldalon 

láthatja. 
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2. kép Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) nyitóoldala 

 

2.2. A tanfelügyeleti eljárások felülete 

A Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) oldalon a nevére kattintva megjelenik a saját 

eljárásait tartalmazó adatlapja (3. kép), amely felsorolja azokat tanfelügyeleti (2021. évtől) illetve 

pedagógusminősítési (2018. évtől) folyamatokat, amelyekben érintett.   

A képernyő jobb oldalán a KIR személyi nyilvántartásban rögzített alapadatai láthatók. Az adatok 

módosítása ezen a felületen nem lehetséges, azt az adatkezelő intézményének vezetője a KIR személyi 

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

alapadatai elrejthetők, illetve a gombbal visszanyithatók. 

 
3. kép A pedagógus eljárásai, KIR adatai 

A tanfelügyeleti folyamat sorában (4. kép) láthatja az eljárás típusát (Pedagógus/Vezető), a folyamat 

állapotát (pl. Tervbe bekerült, Adategyeztetett stb.) és a tanfelügyeleti eljárás azonosítóját is. Továbbá 

alul a folyamatsáv mutatja azt, hogy a tanfelügyeleti eljárás melyik fázisban tart. 
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4. kép A pedagógus eljárásai - adatok 

 

A tanfelügyeleti folyamat piros folyamatazonosítójára vagy a folyamatsáv sötétbarna szakaszára 

kattintva megtekinthetők a tanfelügyeleti folyamat alapadatai (5. kép), melyek a következők: 

- Pedagógus neve, 

- Tanfelügyeleti eljárás folyamatazonosítója, amely egy egyedi azonosító, 

- Tanfelügyeleti folyamat állapota (pl. Tervbe bekerült, Adategyeztetve, Törölt stb.), 

- Döntéskiegészítés, amely a folyamat állapotához kapcsolódóan nyújt további információt, 

- Eljárásazonosító, amely tartalmazza a tanfelügyelet évét és típusát (az évszám után szereplő A 

betű az általános tanfelügyeleti eljárást, míg az évszám után szereplő K betű a komplex 

ellenőrzés keretében megvalósuló látogatást jelenti), 

- Pedagógus oktatási azonosítója, 

- OM azonosító, amelyhez a pedagógus tanfelügyeleti folyamata kapcsolódik. 

 

 
5. kép A tanfelügyeleti folyamat alapadatai 
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Amennyiben az intézményvezetője (vagy a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy) megadja a 

tanfelügyeleti látogatása megszervezéséhez szükséges adatokat, akkor a tanfelügyeleti folyamat 

Adategyeztetve státuszba kerül és az alapadatok mellett az intézményvezető által megadott adatok 

(Egyeztetett adatok) valamint a rendszer által kiszámolt adatok (Számított adatok) is megjelennek. 

2.2.1. Pedagógus tanfelügyelet esetén 

 

Az Egyeztetett adatok köre függ a pedagógus munkakörétől, intézményétől, de mindenképpen 

tartalmazza 

- a pedagógus munkakörét, amelyből tanfelügyeletére sor kerül, 

- a kiválasztott tanfelügyeleti egységet (azt a székhelyet/tagintézményt/intézményegységet), 

amelyhez kapcsolódóan a tanfelügyeletre sor kerül, 

- a látogatás helyszínét, ahol a tanfelügyeleti látogatás megvalósul, 

- az óralátogatás nyelvét, amelyen a pedagógus órát/foglalkozást tart. 

 

 
6. kép Pedagógus tanfelügyelet - Egyeztetett adatok 

 

A Számított adatok tartalmazzák 

- az Eszközrendszert, amely szempontok alapján a pedagógus ellenőrzése megvalósul, 

- az Eszközrendszer intézménytípusát, amely alapján a látogatás szervezése történik, 

- az arra vonatkozó információt, hogy a tanfelügyeleti látogatásra a pedagógus adatkezelő 

intézményénél kerül sor vagy sem. 

 
7. kép Pedagógus tanfelügyelet - Számított adatok 

 

2.2.2. Vezetői tanfelügyelet esetén 

 

Az Egyeztetett adatok (8. kép) köre függ a vezető által vezetett tanfelügyeleti egységtől (amennyiben a 

KIR személyi nyilvántartás alapján vezet tanfelügyeleti egységet), de mindenképpen tartalmazza 

- a vezető által vezetett tanfelügyeleti egységet vagy azt a tanfelügyeleti egységet, amelyhez 

kapcsolódóan a tanfelügyeletre sor kerül, 

- a látogatás helyszínét, ahol a tanfelügyeleti látogatás megvalósul. 
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A Számított adatok tartalmazzák (8. kép) 

- az Eszközrendszert, amely szempontok alapján a vezető ellenőrzése megvalósul, 

- az Eszközrendszer intézménytípusát, amely alapján a látogatás szervezése történik, 

- az arra vonatkozó információt, hogy a tanfelügyeleti látogatásra a vezető adatkezelő 

intézményénél kerül sor vagy sem. 

 
8. kép Vezetői tanfelügyelet – Egyeztetett és számított adatok 

 

2.3. Lap bezárása, kijelentkezés a felületről 

Az adatokat tartalmazó oldalt a lap jobb felső sarkában lévő  -re kattintva tudja bezárni. Ezzel 

visszatér a folyamatait tartalmazó lapra. 

 

A felületről az oldal jobb felső sarkában található Kijelentkezés  ikonra kattintva tud kilépni. 


