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3 Általános információk 

1. Általános információk 

Intézményvezető országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése (tanfelügyelete) esetén feltöltendő 

dokumentumok köre: 

 a vezetői pályázata, vagy annak hiányában vezetői programja, 

 az intézménye pedagógiai programja, 

 az ellenőrzést megelőző két (2014/15., 2015/16.) tanév munkaterve és éves beszámolója, 

valamint 

 az intézménye szervezeti és működési szabályzata. 

 

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

köre: 

 az ellenőrzést megelőző két (2014/15., 2015/16.) tanév munkaterve és éves beszámolója, 

 a legutóbbi továbbképzési program és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási tervek, valamint 

 az intézményi eredmények, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az 

intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit bemutató dokumentumok. 

 

A feltöltésre rendelkezésre álló idő:  

A dokumentumok feltöltésének határideje: 2016. november 30.  

(A felület a feltöltési határidő letelte után is lehetővé fogja tenni a dokumentumok feltöltését, de a 

tanfelügyeleti látogatást megelőző 30 nappal feltétlenül el kell végezni a feltöltést, hogy a tanfelügyeleti 

szakértő hozzáférjen a vizsgálandó dokumentumokhoz.) 

 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) részleteiről, az intézményvezetők és 

intézmények tanfelügyeleti ellenőrzésének standardjairól, illetve a feltöltendő dokumentumok 

tartalmára vonatkozóan az Oktatási Hivatal honlapján található intézménytípusokra lebontott 

Kézikönyvekben találnak részletes leírást.  

 

Pedagógus, vezető, intézmény önértékelése 

A 2017-től megvalósuló pedagógus, vezető, intézmény önértékeléséhez az oktatas.hu-n az Intézményi 

Dokumentumfeltöltő felület segítségével kell elkészíteni az intézményi saját elvárásrendszert 

(pedagógusra, vezetőre és intézményre vonatkozóan), és a 2017-ben indított önértékelések esetén már 

az így kialakított elvárásrendszernek megfelelően kerül sor az önértékelésre. A felület lehetővé teszi, 

hogy - a kézikönyv intézményi elvárásrendszeréből kiindulva – az elvárások szövegét módosítsák, az 

intézmény esetében nem releváns elvárásokat töröljék (de minden szemponthoz tartoznia kell legalább 

egy elvárásnak), vagy elfogadják a kézikönyvben található egységes elvárásrendszert.  

Fontos, hogy csak az elvárásrendszer elkészítése után lehet indítani az önértékelést, mivel a felületen az 

önértékelés az intézmény által elkészített elvárásrendszer alapján történik. 

 

Az önértékelés részleteiről, eljárásrendjéről, az általános elvárásokról az Oktatási Hivatal honlapján 

található intézménytípusokra lebontott Kézikönyvekben találnak részletes leírást.  

  

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek
https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek
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4 Az intézményi dokumentumfeltöltő modul elérése 

2. Az intézményi dokumentumfeltöltő modul elérése 

Az intézményvezetők számára a 2017. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekkel 

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

érhetőek el. Ahhoz, hogy a rendszer tanfelügyelethez kötődő moduljaiba be tudjon lépni, szükség van 

arra, hogy az intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben jogosultságot adjon a modulokhoz.  

 

2.1. Jogosultságok kiosztása, a mesterjelszó validáció elvégzése 

Az intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszert a www.oktatas.hu oldalon a felső piros színű 

menüsor jobb szélén található KIR Hivatali Ügyek menüpontra kattintva érheti el (1. kép). 

 
1. kép Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer elérése 

 

Az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer linkre kattintva bejelentkezhet a mesterjelszó-kezelő 

rendszerbe, amelyhez az intézmény hatjegyű OM azonosítójára illetve az intézmény mesterjelszavára 

lesz szükség (2. kép). Az adatok megadását követően a Belép gombra kattintva léphet be a rendszerbe. 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
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5 Az intézményi dokumentumfeltöltő modul elérése 

 
2. kép Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe 

Sikeres belépést követően a Projekt nézet ikonra kattintva a projektek listájának az aktív projektek (kék 

betűszín) végén találja a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó modulokat (3. kép). 

 
3. kép Projekt nézet 

A feltöltési jogosultság kiosztásához görgesse le a projektek listáját és válassza ki a tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez kapcsolódó modulok közül a Tanfelügyelet intézményi feltöltő alkalmazást (4. kép). 
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6 Az intézményi dokumentumfeltöltő modul elérése 

 
4. kép Tanfelügyelet intézményi feltöltő alkalmazás 

A projekt nevére kattintva láthatja azoknak a felhasználóknak a listáját, akik intézményükben az 

Oktatási Hivatal valamely informatikai rendszeréhez már rendelkeznek belépési jogosultsággal. A 

kiválasztott felhasználó(k)nak a Belépésre jogosult című oszlopban látható jelölőnégyzet segítségével 

adhat jogosultságot az Intézményi dokumentumfeltöltő modul felületére való belépésre. (Például az 5. 

képen az Intézményi adatfeltöltő felhasználónévvel rendelkező munkatárs kapott jogosultságot.) 

 
5. kép Jogosultság bejelölése 

Amennyiben készen van a felhasználó(k) kiválasztásával, az oldal alján található  ikonra kattintva 

rögzítheti a jogosultságokat.  

Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul felületére való belépésre mesterjelszó validáció elvégzése 

szükséges, amelyet a www.oktatas.hu oldalra bejelentkezve, a Saját oldal menüben az Alapadatok 

menüpontban végezhet el. A mesterjelszó validációhoz meg kell majd adni az intézmény OM 

azonosítóját, valamint azt a felhasználónevet és jelszót, amelyhez az intézményvezetői mesterjelszó-

kezelő rendszerben jogosultságot osztott ki a megfelelő modulok használatához. (Például az 5. képhez 

kapcsolódva, mivel az Intézményvezető mesterjelszó-kezelő rendszerben az Intézményi adatfeltöltő 

felhasználói névvel rendelkező munkatárs kapott jogosultságot, így a mesterjelszó validáció elvégzése 

során is az Intézményi adatfeltöltő felhasználónevet kell megadni.) 

Ha már elvégezte a mesterjelszó validációt, akkor a Saját oldal menüben az Alapadatok menüpontban 

megjelenik, hogy milyen felhasználónévvel tette ezt meg.  

http://www.oktatas.hu/
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7 Az intézményi dokumentumfeltöltő modul elérése 

Ha nem érhető el a www.oktatas.hu oldalon a Saját oldal/Intézmény menüpontjában található 

menüpontok valamelyike vagy mindegyike, akkor ellenőrizni kell, hogy a mesterjelszó validáció során 

megadott felhasználó rendelkezik-e az intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben a szükséges 

modul használatához belépési jogosultsággal. 

2.2. Belépés a felületre (Intézményi dokumentumfeltöltő modulba) 

Amennyiben már regisztrált az oldalon Látogató típusú felhasználóként, úgy a szokásos módon kell 

belépnie a felületre. Az oldal jobb felső sarkában található Bejelentkezés gombra kattintva a felugró 

ablakban meg kell adnia belépési adatait és Látogató típusú felhasználóként bejelentkezni az oldalra (6. 

kép). 

 
6. kép Belépés az oktatas.hu oldalra 

Sikeres bejelentkezést követően az oldal jobb felső sarkában található Saját oldal gombra kattintva, a 

bal oldalon található függőleges menüsorból az Intézmény menüpontot kiválasztva léphet be azokra az 

informatikai felületekre, amelyeken a 2017. évi tanfelügyeleti látogatásokat megelőzően vezetői 

feladatait el tudja végezni.  

 
7. kép Intézmény / Intézményi dokumentumfeltöltő modul 

A dokumentumok feltöltéséhez kattintson az Intézményi dokumentumfeltöltő modul ikonra (7. kép).  

http://www.oktatas.hu/
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8 Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul használata 

3. Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul használata 

Sikeres belépést követően az Intézményi dokumentumfeltöltő modul, Ügyek menüpontjában (8. kép) az 

érintett intézményben 2017-ben lezajló tanfelügyeleti látogatások listája jelenik meg feladatellátási 

helyenkénti bontásban. A feladatellátási helyek szerinti bontás oka, hogy a dokumentumokat is 

feladatellátási helyhez kötődően lehet feltölteni a rendszerbe, így nem szükséges minden érintett 

pedagógus esetén egyesével elvégezni a dokumentumfeltöltést. 

 
8. kép Intézményi dokumentumfeltöltő / Ügyek 

 

Az Ügyek listájában szereplő oszlopokban láthatja (8. és 9. kép): 

- a Folyamatazonosítót,  

- a Kategóriát (Önértékelés vagy Tanfelügyelet),  

- az intézmény OM azonosítóját,  

- az OMFEH oszlopban az intézmény OM azonosítójából és a feladatellátási hely sorszámából álló 

9 jegyű kódot,  

- az adott esemény Típusát (pl. óvoda, általános iskola, gimnázium stb.),  

- a Jellegét (Pedagógus, Intézményvezető, Intézmény)  

- és az esedékességének Évét (pl. 2017),  

- a dokumentumok feltöltésének Határidejét,  

- valamint az ügy Státuszát. Ez utóbbi adatnál a következő információk szerepelhetnek: Ha az ügy 

státusza Nyitva, akkor az ügy szerkeszthető, a dokumentumok feltölthetők. A Leadva státusz azt 

jelenti, hogy a dokumentumok feltöltésre kerültek, az ügyet már mentették, leadták, a tanfelügyeleti 

látogatást megelőzően a betekintés megnyílásával a tanfelügyeleti szakértők megtekinthetik a 

feltöltött dokumentumokat. Ebben az esetben már nem szerkeszthetők a dokumentumok. A Lezárva 

státusz a korábbi év(ek) (pl. 2015) már archivált eljárásait jelöli. A dokumentumok szerkesztésére, 

feltöltésére nincs mód.  
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9 Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul használata 

 

3.1.Dokumentumok feltöltése 

A dokumentumok feltöltésére szolgáló felület a kiválasztott feladatellátási hely adatait tartalmazó 

sorban található  gombra kattintva érhető el. Fontos, hogy a kiválasztott feladatellátási hely 

sorában a „Tanfelügyelet” kategória szerepeljen (9. kép). 

 
9. kép Az intézmény "ügyeinek" listája és a Részletek gomb 

A felület bal oldalán, a Dokumentumcsoportok menüben látható azoknak a dokumentumoknak a köre, 

amelyet a kiválasztott tanfelügyeleti látogatás kapcsán fel kell tölteni (10. kép). A felület jobb oldalán a 

Dokumentumok felirat mellett található  gombra történő kattintással van lehetőség új dokumentum 

feltöltésére. A gomb megnyomása után ki kell tölteni a felugró ablakban megjelenő adatokat. 

 
10. kép Részletek gombra kattintva megjelenő felület 
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10 Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul használata 

  
11. kép Új dokumentum feltöltése – Típus megadása 

A  jelre történő kattintást követően megjelenő ablakban a Típusra kattintva (11. kép), és a megfelelő 

dokumentum típushoz (pl. éves munkaterv, pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat) 

görgetve, azt kiválasztva jelenik meg a dokumentum űrlapja. (A Típusnál egyszerre csak egy elemet 

lelet kiválasztani.) 

A feltöltendő dokumentumról általában a következő adatokat kell rögzíteni (12. kép): 

 A dokumentum címeként szabadon választott szöveg adható meg, amelynek a terjedelme minimum 

3, maximum 250 karakter lehet. 

 Az OMFEH adatnál rögzíteni kell, hogy a feltölteni kívánt dokumentum az intézmény mely 

feladatellátási helyeire érvényes. Például az intézmény pedagógiai programjának feltöltése esetén 

egyszerre kiválasztható az intézmény összes feladatellátási helye. 

 Ezt követően meg kell adni, hogy a feltölteni kívánt dokumentum mely évre vonatkozik. Például a 

vezetői ellenőrzések kapcsán feltöltendő lezárt éves beszámolók kapcsán itt adható meg, hogy melyik 

évre vonatkozik a beszámoló tartalma. 

 A Megjegyzés rovatban feltüntethetők a dokumentummal kapcsolatos egyéb tudnivalók. 

Amennyiben szükséges, maximum 500 karakteres szöveget fogalmazhatunk meg. 
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11 Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul használata 

 A Fájl kiválasztása gombra 

kattintással megjelenő ablakban 

saját számítógépéről tallózással 

választható ki a feltöltendő fájlt, 

majd a Megnyitás gombra kattintva 

feltölthető a felületre. 

 

 A „Húzza ide a feltölteni kívánt 

fájlt!” adatterület segítségével 

szintén lehetőség van a 

dokumentum feltöltésére. Bármely 

más alkalmazásból (amely engedi a 

vonszolással történő fájlmásolást) 

átmásolható fájl, ha az egér bal 

gombjának folyamatos nyomva 

tartása alatt az alkalmazásból 

„áthúzza” a fájlt erre az 

adatterületre.  

 

 Amennyiben sikeresen feltöltötte a 

kiválasztott fájlt a felületre, úgy a 

Fájl kiválasztása gomb helyett a 

Fájlcsere gomb jelenik meg, 

amelynek segítségével lehetősége 

van cserélni a kiválasztott 

dokumentumot. 

 A Fájlcsere gomb alatt megjelenő Feldolgozás alatt felirat a dokumentum informatikai 

ellenőrzésére utal. 

 

Amennyiben sikerült a dokumentum kiválasztása és a megadott adatok is rendben vannak, a  

gombra történő kattintással rögzíthető a dokumentum a feltöltő felület dokumentumtárában, így a 

feltöltött dokumentum már kiválasztható a felület jobb oldalán található Dokumentumok listából, ahol a 

feltöltött dokumentumok címe és vonatkozó éve 

látható (13. kép).  

A sor végén szereplő ikonok segítségével lehetőség 

van a dokumentum megtekintésére ( ), 

szerkesztésére ( ) és törlésére ( ) (13. kép). A 

törlésre (a dokumentum inaktívvá tételére) akkor van 

lehetőség, ha a dokumentumot még egyetlen egy 

Dokumentumcsoporthoz (pl. Pedagógiai programhoz) 

sem rendelték hozzá. A törlés használatával a 

dokumentum véglegesen nem törlődik, de a 

dokumentum Dokumentumcsoporthoz (pl. SZMSZ-

hez) már nem rendelhető hozzá.  

12. kép Új dokumentum létrehozása – többi adat megadása 

13. kép Dokumentumok listája (képernyő jobb oldalán) 
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12 Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul használata 

 
14. kép Dokumentumcsoport szerkesztése 

A feltöltött dokumentum megfelelő helyre történő betöltéséhez válassza ki a felület bal oldalán található 

Dokumentumcsoportok közül azt, amelyhez a dokumentumot hozzá kívánja rendelni (14. kép). Ekkor a 

felület középső részén, a Dokumentumcsoport szerkesztése menüben megjelenik a 15. képen látható 

felirat. 

 
15. kép Dokumentumcsoport szerkesztése - Húzza ide a(z)... 

A felület jobb oldalán kattintson a betölteni kívánt dokumentumra, majd vonszolással (az egér 

gombjának nyomva tartása mellett) húzza a dokumentumot a felirat fölé (16. kép).  
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13 Az Intézményi dokumentumfeltöltő modul használata 

 
16. kép Megfelelő dokumentum odahúzása a dokumentumcsoporthoz 

Ekkor a felirat színe pirosra vált, és a dokumentum feltöltésre került a megfelelő Dokumentumcsoportba 

(17. kép). A felület középső részén, a Dokumentumcsoport szerkesztése menüben megjelenik a feltöltött 

dokumentum. 

 
17. kép Megfelelő dokumentum feltöltve a dokumentumcsoportba 

A feltöltött dokumentum  nevét tartalmazó sor végén található ikonok  (17. kép) segítségével lehetőség 

van a dokumentum adatainak ellenőrzésére a  ikonra kattintva, a feltöltött fájl megtekintésére a  

ikon segítségével, valamint törlésére a  ikonra történő kattintással. 

 

3.2. Mentés és az ügy zárása 

Amennyiben minden dokumentum feltöltése megtörtént, amelyre az adott tanfelügyeleti látogatás 

kapcsán szükség van, kattintson a felület jobb alsó sarkában található Ügy mentése ( ) 

gombra. Ha a továbbiakban már nem kívánja módosítani a feltöltött dokumentumokat, akkor ezt 

követően az Ügy leadása ( ) gombra történő kattintással zárható le a felület. Csak az ügy 

leadását követően érik el a szakértők 15 nappal a tanfelügyeleti látogatás előtt a leadott dokumentumokat 

a felületükön. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ügy leadása gombra történő kattintást követően a 

dokumentumok további módosítására nincs lehetőség. 
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3.3. A dokumentumok informatikai ellenőrzése 

A felület ellenőrzi a Dokumentumcsoport szerkesztése menübe behúzott dokumentum informatikai 

érvényességét. Ha az ellenőrzés lezajlott és a dokumentum rendben van, zöld pipa ( ) jelenik meg 

a felirat mellett (17. kép). Amennyiben a feltöltött dokumentummal van valamilyen technikai jellegű 

probléma, az Érvényes felirat alatt látható piros x-re kattintva ellenőrizheti a probléma okát (18. kép). 

 
18. kép Dokumentum ellenőrzés 

 

3.4. A Szűrők használata 

A felületen lehetőség van arra, hogy a megjelenő listában szűréseket hajtsanak végre az alábbiak szerint 

(19. kép). 

 
19. kép Szűrési lehetőségek 

Az OMFEH szűrési opciónál lehetőség van az intézmény OM azonosítójának valamint kívánt 

feladatellátási hely háromjegyű azonosítójának a megadásával kiválasztani egy adott feladatellátási 
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helyet. Például, ha az intézmény OM azonosítója 123456 és a 001 sorszámú feladatellátási helyet 

szeretnénk megkeresni, akkor szűrőfeltételként az 123456001-es OMFEH kódot kell megadni. 

 
20. kép Szűrés - OMFEH-re, Típusra 

A Típus opció lehetőséget kínál a többféle köznevelési feladatot, több feladatellátási helyen ellátó 

intézmény esetén azonos feladatokat ellátó feladatellátási helyek kiválasztására. A választható értékek 

a következők lehetnek: Óvoda, Általános iskola, Gimnázium, Szakképzés, Gyógypedagógia, Alapfokú 

művészetoktatás, Kollégium, Pedagógiai szakszolgálat, Pedagógiai szakmai szolgáltató. A legördülő 

listában kiválasztható egyszerre több típus is. A szűrőfeltételek beállítása után a rendszer azonnal 

megjeleníti a szűrőfeltételeknek megfelelő feladatellátási helyek listáját. 

 
21. kép Szűrés - Típusra, Jellegre 

A Jelleg szűrőfeltétel alkalmazásával kiválaszthatjuk az intézményben a 2017. évi tanfelügyeleti 

ellenőrzésben résztvevők listáját. Rászűrhetünk az intézményi, vezetői vagy pedagógus jellegű 

ellenőrzésben érintett feladatellátási helyek listájára.  

Végül a felület lehetővé teszi az eljárás évére történő szűrést is. Erre azért van szükség, mert a feltöltött 

dokumentumok és eljárási adatok a későbbiek során sem törlődnek a rendszerből. A következő években 

egyre bővül majd a rendszerben tárolt információk köre, így lehetőség lesz majd arra, hogy a megfelelő 

évet válassza ki. 
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Minden szűrési opciónál, szűrőmezőnél lehetőség van arra, hogy magunk adjunk meg, gépeljünk be 

szűrési értékeket, de választhatunk az előre megadott feltételek közül is. 

Ha a szűrőmezőhöz tartozó lista kiválasztható elemeket tartalmaz, akkor kattintással kijelölheti a 

szűrőelemeket. A kiválasztott szűrőfeltételek szürke háttérrel jelennek meg, valamint a jobb oldalon 

megjelenő pipa ikon jelzi, hogy a szűrőfeltétel kiválasztásra került. Az elem kijelölésének 

megszüntetéséhez kattintson ismét az elem nevére, ekkor a pipa és a szürke háttér eltűnik.  

Minden szűrési feltétel listájának első sorában a Szűrőfeltétel(ek) törlése gomb látható, melyre 

kattintással törölheti az összes keresési elem kijelölését, majd újra kiválaszthat más típusú szűréseket. 

 

 

3.5. Dokumentumok menüpont 

A Dokumentumok menüpont a feltöltő felület dokumentumtárát jelenti (22. kép). A listában megjelenik 

az összes (akár korábbi években) feltöltött dokumentum. A felület kezelése (a dokumentumok 

megtekinthetők ( ), szerkeszthetők ( ), törölhetők ( ) vagyis Dokumentumcsoporthoz nem 

rendelhetők hozzá) azonos a korábban leírtakkal. 

 
22. kép Dokumentumok menüpont 

  



 

17 

 
 

17 A pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó elvárásrendszer elkészítése 

 

4. A pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó elvárásrendszer elkészítése  

A pedagógus, vezető és intézmény önértékelésének megkezdése előtt az intézménynek meg kell 

fogalmaznia azokat a sajátos elvárásokat, amelyek teljesülését vizsgálja az önértékelés során. Az 

intézmény az intézmény sajátosságait és a saját pedagógusértékelési rendszerét figyelembe véve 

értelmezi az Önértékelési kézikönyvben található általános elvárásokat és összeállítja a saját, 

pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó (a továbbiakban: intézményi) elvárásrendszerét.  

Az informatikai felület lehetőséget biztosít arra, hogy az intézmény 

 az egyes értékelési szempontok esetében kevesebb elvárást határozzon meg, tehát az 

elvárások számát csökkentse. Fontos azonban, hogy minden értékelési szempontnál legalább 

egy elvárást kötelező értékelni az intézményi elvárásrendszerben! 

 az Önértékelési kézikönyvben található általános elvárásokat átfogalmazza a saját 

önértékelési rendszeréhez igazítva. 

 az országosan kidolgozott, az Önértékelési kézikönyvben található és felületen megjelenő, 

általános önértékelési elvárásokat változatlan tartalommal elfogadja intézményi 

elvárásrendszereként. 

Az informatikai felületen a saját intézményi elvárásrendszer kerül feltöltésre az önértékelés felületére, 

és ez alapján lehet az önértékelést (pedagógus, vezető, intézményi) elvégezni.  

 

4.1. Önértékelési ügy indítása 

A saját intézményi elvárásrendszer létrehozásának lehetősége az oktatas.hu / Saját oldal / Intézmény / 

az Intézményi dokumentumfeltöltő modul ikonokra kattintva, az Ügyek fül alatt érhető el (7. kép). 

 
23. kép Önértékelési ügy indítása 

Az Önértékelési ügy indítása gombra kattintva (23. kép) felugró ablakban kezdhető meg az intézményi 

elvárásrendszer összeállítása, az önértékeléshez kapcsolódó sor létrehozása.  
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Az Ügy jellege mezőre kattintva adható meg, hogy milyen jellegű intézményi elvárásrendszert 

(intézményi, pedagógusi, vagy vezetői) illetve milyen típusú intézményi elvárásrendszert (pl. óvoda, 

általános iskola, gimnázium, stb.) kíván létrehozni (24. kép). 

 
24. kép Önértékelési ügy indítása - jelleg megadása 

Az OMFEH mezőre kattintva az érintett feladatellátási helye(ke)t lehet kiválasztani (25. kép). Az 

OMFEH azonosító az intézményi OM azonosítóból és a feladatellátási hely azonosítójából álló 9 jegyű 

számsor. 

 
25. kép Önértékelési ügy indítása - OMFEH megadása 

 

Az Indítás ( ) gombra kattintva a rendszer az Ügyek között létrehozza az önértékeléshez 

kapcsolódó feltöltősort (26. kép). 
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26. kép Létrehozott önértékelési sor az Ügyek között 

Valamint az  gombra kattintva a felület automatikusan az adott feltöltősorban látható Részletek 

gombra kattintással a megjelenő képernyőre navigál át, ahol megkezdhető a konkrét elvárások 

létrehozása a gombra való kattintással. 

 

 

4.2. Pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó konkrét elvárások meghatározása 

Az intézményi elvárások létrehozására szolgáló felület elérhető az önértékelő feltöltősor létrehozását 

követően, az Ügyek között a kiválasztott feladatellátási hely adatait tartalmazó sorban található  

gombra kattintva. Fontos, hogy a kiválasztott feladatellátási hely sorában az „Önértékelés” kategória 

szerepeljen (26. kép). 

A Dokumentumcsoport szerkesztése felület jobb oldalán a Dokumentumok felirat mellett található  

gombra történő kattintással van lehetőség a konkrét elvárások meghatározására (27. kép). A gomb 

megnyomása után ki kell tölteni a felugró ablakban megjelenő adatokat. 
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27. kép Elvárásrendszer létrehozásának indítása 

A gombra való kattintással felugró ablakban kiválaszthatja a dokumentum típusát. A 2017-re 

érvényes intézményi elvárásrendszer létrehozása esetén a (2017-től) intézményi elvárásrendszer típusra 

kell kattintani (28. kép). 

 
28. kép Elvárásrendszer létrehozása – Típus megadása 
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Az Ügy jellegénél (29. kép) a legördülő menüben ismételten ki kell választani, hogy milyen jellegű 

intézményi elvárásrendszert (intézményi, pedagógusi, vagy vezetői) illetve milyen típusú intézményi 

elvárásrendszert (pl. óvoda, általános iskola, gimnázium, stb.) kíván létrehozni. Az Ügy jellege legyen 

azonos az Önértékelési ügy indítása-kor megadottal (24. kép). 

 
29. kép Elvárásrendszer létrehozása – Ügy jellegének megadása 

 

Az Ügy jellegének kiválasztását követően megjelenő, csillaggal jelölt, kötelezően kitöltendő mezők az 

alábbiak (30. kép): 

- Cím: A dokumentum címeként szabadon választott szöveg adható meg, amelynek a terjedelme 

minimum 3, maximum 250 karakter lehet. 

- Az OMFEH adatnál rögzíteni kell, hogy a feltölteni kívánt dokumentum az intézmény mely 

feladatellátási helyére, helyeire érvényes. 

- Év: A feltölteni kívánt dokumentum mely évre vonatkozik. Például a 2017-re szóló intézményi 

elvárásrendszer összeállításakor 2017 jelölendő. 

Továbbá nem kötelező mezőként a Megjegyzés rovatban feltüntethetők a dokumentummal kapcsolatos 

egyéb tudnivalók. Amennyiben szükséges, maximum 500 karakteres szöveg fogalmazható meg. 
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30. kép Elvárásrendszer létrehozása - további adatok megadása 

 

Majd a  gombra kattintást követően betöltődik az önértékelés jellegének és típusának 

megfelelő, egységes, önértékelési kézikönyvekben szereplő elvárásrendszer (31. kép).  
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31. kép Elvárásrendszer szerkesztése 

Az elvárások az Általános fül melletti számokra kattintva 

megjeleníthetők területenként, illetve a Mind gombra kattintva a teljes lista betöltődik.  

A felület lehetőséget kínál arra, hogy az egyes elvárásokról egyesével eldöntse, hogy elfogadja (  

ikon), módosítja ( ) vagy törli ( ).  

Ugyanakkor érdemes az ablak bal alsó sarkában megjelenő Minden elvárás eredeti szövegének 

használata ( ) feliratra kattintva ideiglenesen elfogadni az 

egységes, önértékelési kézikönyvekben szereplő elvárásrendszert, és ezután megkezdeni az esetleges 

módosítások, törlések adminisztrációját. 

Természetesen amennyiben a saját intézményi elvárásrendszer teljesen megegyezik az önértékelési 

kézikönyvben szereplővel (tehát nem történik módosítás, törlés), akkor 

 gombra, majd a -re kattintva az elvárásrendszer 

létrehozása már meg is történt, és a folyamat folytatható a következő ponttal. 
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Az elvárások területenként, szempontok szerint csoportosítva jelennek meg a felületen (32. kép).  

 
32. kép Elvárások szerkesztése - Terület/Szempont/Elvárás 

Lehetőség van az egyes elvárások változtatás nélküli elfogadására (a változtatásig minden elvárás ebben 

az állapotban van), ezt a ikon jelzi. Az elvárások szövegének változtatásához a ikonra kell 

kattintani, ekkor az elvárás szövege alatti mező aktív lesz, beírható a módosított elvárás szövege. 

Amennyiben az adott elvárás az intézmény szempontjából nem releváns, lehetőség van az elvárás 

törlésére is ( -ra kattintva).  

Fontos, hogy minden szemponthoz tartoznia kell legalább egy elvárásnak. Ha az egyes szemponthoz 

tartozó mindegyik elvárást törlésre állítottuk, a felület hibaüzenetet ír ki, melyben arra figyelmeztet, 

hogy legalább egy elvárás használata kötelező (33. kép). 
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33. kép Elvárások szerkesztése - hibaüzenet 

A  gombra kattintva az addig megtett módosítások, törlések vagy akár az egységes 

elvárásrendszer változtatás nélküli elfogadása elmenthető (32. kép). A  gomb használatával 

visszatérhetünk a Dokumentumcsoport szerkesztése oldalra. 

 
34. kép Mentett elvárásrendszer 
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A Dokumentumok között (a képernyő jobb oldalán) megtalálható a mentett elvárásrendszer (34. kép). 

Lehetőség van az elvárásrendszer törlésére ( ), a szerkesztésre, a szerkesztés folytatására ( ), és az 

elvárásrendszer megtekintésére ( ). Az elvárásrendszer megtekintésekor a felugró ablakban a 

kézikönyvekben szereplővel megegyező elvárások (amelyek szövege nem változott) dőlt betűvel, a 

törölt elvárások áthúzott betűvel, a módosított elvárások nem dőlt betűformázással jelennek meg, 

valamint lehetőség van az addig mentett elvárásrendszer nyomtatására is (35. kép). 

 
35. kép Elvárásrendszer előnézeti képe, nyomtatási lehetőség 

 

4.3. Dokumentumcsoport szerkesztése, az ügy leadása 

Amennyiben kész az elvárásrendszer, vagy változtatás nélkül elfogadta az egységes, központi 

elvárásrendszert, következő lépés a Dokumentumcsoport szerkesztése. 

A Dokumentumcsoportok oszlopban szereplő Intézményi elvárásrendszer feliratra kattintva a 

Dokumentumcsoport szerkesztése mező aktív lesz, lehetőség van a megfelelő dokumentum 

kiválasztásával az intézményi elvárásrendszer hozzárendelésére. A felület jobb oldalán (Dokumentumok 

oszlopban) kattintson a betölteni kívánt dokumentumra (a megfelelő elvárásrendszerre), majd 

vonszolással (az egér gombjának nyomva tartása mellett) húzza a dokumentumot a felület középső 
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részébe (Dokumentumcsoport szerkesztése), a felirat fölé, ekkor a dokumentum (elvárásrendszer) 

feltöltésre került a megfelelő Dokumentumcsoportba (az intézményi elvárásrendszerhez) (36. kép). 

 
36. kép Megfelelő elvárásrendszer odahúzása a Dokumentumcsoporthoz 

A felület középső részén, a Dokumentumcsoport szerkesztése oszlopban megjelenik a feltöltött 

dokumentum (37. kép). 

 
37. kép A megfelelő elvárás feltöltve a dokumentumcsoportba 

A feltöltött dokumentum  nevét tartalmazó sor végén található ikonok segítségével lehetőség van a 

dokumentum adatainak ellenőrzésére a  ikonra kattintva, az elvárásrendszer megtekintésére a  

ikon segítségével, valamint törlésére a   ikonra történő kattintással. 

Amennyiben a megfelelő elvárásrendszer feltöltése megtörtént, kattintson a felület jobb alsó sarkában 

található Ügy mentése ( ) gombra.  

 

Ha ezek után mégis módosítani szeretné az elvárásrendszert, vagy nem jó elvárásrendszert töltött fel, 

kérjük, hogy a   ikonra kattintva törölje az elvárásrendszer hozzárendelését. Ezt követően módosítsa 

a Dokumentumok oszlopban található elvárásrendszert a  ikonra kattintva, majd mentse. Ezután 

ismételten a felület jobb oldalán (Dokumentumok oszlopban) kattintson a betölteni kívánt 
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dokumentumra, majd vonszolással (az egér gombjának nyomva tartása mellett) húzza a dokumentumot 

a felület középső részébe, a Dokumentumcsoport szerkesztése oszlopba.  

 

Amennyiben a továbbiakban már nem kívánja módosítani az elvárásrendszert, akkor ezt követően az 

Ügy leadása ( ) gombra történő kattintással zárható le a felületet (Leadva státusz, 38. kép). 

Ezt követően lehetséges csak önértékelés indítása az informatikai felületen. Felhívjuk figyelmét, hogy 

az Ügy leadása gombra történő kattintást követően az elvárásrendszer további módosítására nincs 

lehetőség. 

 
38. kép Elvárásrendszer leadva, önértékelések indíthatók 
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5. Intézményvezetői GYIK 

5.1. Mit kell tennem, ha nem tudok belépni az Intézményvezetői mesterjelszó kezelő 

rendszerbe? 

Szükség esetén a www.oktatas.hu oldalon a KIR HIVATALI ÜGYEK menüpontban az Intézményi 

mesterjelszó módosítása, elfelejtett mesterjelszó linkre kattintva lehetőség van új jelszó igénylésére az 

Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe történő belépéshez. 

 

Ehhez kérjük, a megnyíló ablakban kattintson az Elfelejtett jelszó pótlása linkre. 

 

Ezt követőn az új lapon meg kell adni a jelszó igényléséhez szükséges adatokat, majd az ellenőrző kód 

megadása után a Jelszó igénylés indítása gombra kattintva kiküldésre kerül az Ön által megadott, a KIR 

rendszerben szereplő e-mail címére az új jelszó. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felhasználó típusánál 

az intézményi mesterfelhasználó opciót kell kiválasztani a legördülő listából. 

http://www.oktatas.hu/
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5.2. Mit kell tennem, ha új felhasználónak szeretnék jogosultságot adni az 

Intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszer valamely projektjéhez? 

 

Az Új felhasználó felvétele ikonra kattintva a megnyíló új oldalon meg kell adni a felvenni kívánt 

felhasználó felhasználónevét és a felhasználónévhez tartózó jelszót, majd a mentés ikonra kattintani. A 

sikeres rögzítést követően a felhasználó kiválaszthatóvá válik az egyes projekteknél megjelenő 

felhasználói listában. 
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5.3. Mit kell tennem, ha már meglévő felhasználónak szeretnék új jelszót adni 

intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszer valamely projektjéhez? 

 

Egy meglévő felhasználónévhez tartozó jelszó módosítására az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő 

rendszerbe bejelentkezve a Felhasználói nézet ikonra kattintva van lehetőség. Az ikonra kattintást 

követően megjelenik a rendszerben eddig szereplő felhasználók listája. A felhasználónévhez tartozó 

jelszó módosításához kattintson a módosítandó felhasználó adatait tartalmazó sor végén, a Műveletek 

oszlopban található  ikonra, majd adja meg az új jelszót, amelyet a Mentés ikonra kattintva rögzíthet 

a rendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


