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Az Oktatási Hivatal feladatai a 

digitális tartalomszolgáltatás 

terén 

 



Tartalomszolgáltatás 

üzemeltetési feladatai  

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) 

Korm. Rendelet 5. § (3) bekezdés: 

  

„(3) A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a 

felsőoktatás területén működő állami digitális 

tartalomszolgáltatások központi felületeit.” 
 

 

 



Digitális Tankönyvtár 

• Magyarország legnagyobb 

felsőoktatási tartalomszolgáltatója 

 

• Több mint 10 000 felsőoktatási 

jegyzet és szakkönyv 

 

• Jogtiszta, lektorált tananyagok, 

ingyenesen elérhetők és letölthetők 

 

• 10 terabyte adatmennyiség 

 

• 8 000 000 látogató évente 

 



Digitális Tankönyvtár 

2013 

147 

2005 2011 

Induló állomány 

1200 felsőoktatási jegyzet 

Elsevier Backfile Collections 1200 eBook 

3000 felsőoktatási jegyzet 

241 cím a legjobb felsőoktatási 

tankönyvekből 

Arcanum I. (magyar nyelvű folyóirat gyűjtemény) 

Arcanum II. (magyar nyelvű 

folyóirat gyűjtemény) 

200 felsőoktatási 

jegyzet 

2014 2015 

1347 

4711 

5911 

8911 

12824 

13065 

13265 



Digitális Tankönyvtár 

1 590 178 

3 948 999 

5 365 093 

7 827 124 

9 302 273 

2012 2013 2014 2015 2016. NOV. 29-IG 

Tankönyvtár látogatószáma 2012-2016 



Sulinet 

 



Sulinet Hírmagazin 

• Hír- és 

információszolgáltatás 

• Cikkek 10 kategóriába 

rendezve 

• Havonta mintegy 

400.000 egyedi 

látogató 

• Havonta több mint 

egymillió oldalletöltés 



Sulinet Közösség 

• Regisztrált tagok 

• Csoportok 

• Dokumentumtár 

• Hírfolyam 

 



Sulinet Tudásbázis 

• 10 000 animáció, 

60 000 tesztfeladat és 

100 000 audiovizuális 

tartalom 

• Intel® skoool™   

• Tartalomkészítés 

• Sulinet Junior  

 

 



Sulinet Műhely 

• Interaktív táblák 

• Tantermi válaszadó 

rendszerek 

• Tabletek 

• Lego robot 

• Dokumentumkamera 

• Digitális mikroszkóp 

• Szenzorok 

természettudományos 

mérésekhez 

• GPS 

• Digitalizáló táblák 

• Ekönyv olvasók 
 



Nemzeti Köznevelési Portál 



eTwinning – digitális kompetencia fejlesztése másképp 

• 2005-ben jött létre az Európai Bizottság kezdeményezésére – 2014 és 2020 között 

az Erasmus + program egyik alprogramja 

• Legalább két köznevelési intézmény (iskola vagy óvoda) közötti hosszú, vagy 

rövidtávú együttműködés. Elsősorban nemzetközi projektmunka, de 2014-től hazai 

partnerrel nemzeti eTwinning projekt is indítható 

Az IKT eszközök használatának többszintű támogatása: 

Digitális 
kompetencia 
fejlesztése 

Akkreditált 
pedagógus-

továbbképzések, 
webináriumok 
szervezése, 
megtartása 

Külföldi szakmai 
továbbképző és 
partnerkereső 
találkozókra 

pedagógusok 
delegálása 

Hazai és 
nemzetközi 

konferenciák, 
szakmai 

találkozók 
szervezése 

Pedagógiai, 
módszertani, 

technikai 
segítségnyújtás 

Portálszol-
gáltatások 

Képzéseinken 

már közel 1000 

pedagógus vett 

részt 

Évente 100-120 

pedagógust 

delegálunk 

nemzetközi 

találkozókra 

Évente mintegy 500 

pedagógus  és diák 

vesz részt hazai 

rendezvényeinken 

Európában: 428.846 pedagógus, 171.189 intézmény, 54.883 projekt 

Magyarországon: 3582 pedagógus, 1656 intézmény, 1654 projekt 
 



A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001  

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” 
 

Informatikai eszközbeszerzés és fejlesztés: 

 

Több mint 1.900 db feladatellátási hely részesült közel 70.000 db tanítást/tanulást 

segítő hardver és szoftver eszközben (SNI eszközökben is!), melyek az alábbiak: 

 

 
 

 

 

Eszköz megnevezése db Eszköz megnevezése db 

Hálózatépítés + switch 440 Diktafon 172 

Tanári notebook 10.720 Szkenner 172 

Tantermi PC 5.009 Optikai karakterfelismerő 172 

Tantermi notebook 8.752 Braille-kijelző 44 

Projektor 4.341 Képernyő-felolvasó szoftver 172 

Tanulói tablet 5.558 Fejegér szett 234 

Interaktív megjelenítő felület 4.341 Dokumentumkamera 170 

Kompetencia fejlesztés 23.342 

Direkt tanulói válaszadó 

rendszer 740 

Nyelvi labor rendszer 849 Integrátor HUB 4.341 

Vezeték nélküli fülhallgató 172 



 

 

 
A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001  

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” 

 

 

 

 

 

Fejlesztés és képzés 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer - ENYIR (rendszeres 

adatközlési kötelezettsége van a pályázatban nyertes intézményeknek 

– FONTOS! az adatváltozások jelzése, rögzítése 

 

Képzések fejlesztése: 

• Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő 

gyakorlati alkalmazását bemutató módszertani képzések 

• Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel 

(43/156/2014) 

• Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiai 

alkalmazása (43/155/2014) 

 



A képzések megszervezése: 

 

• OH Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya 

és a Pedagógiai Oktatási Központok (POK) szervezték 

• 2016. augusztus 1 – november 30. közötti időszakban zajlott a 

szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

• Országszerte 70 helyszínen  

• Összesen 151 csoportban (2016. szept. 29 – nov. 26. között)  
 75 csoport – Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT 

eszközökkel 

 76 csoport – Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek 

pedagógiai alkalmazása 

• Több mint 2500 résztvevő pedagógus 

• A képzéssorozat bekerülési költsége:  bruttó 53 millió forint 
 

A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001  

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” 
 



Számítógépes alapismeretek és  

IKT módszertani képzések és képzési helyszínek 
 

A POK-ok által 2016-ban szervezett akkreditált képzések az informatikai 

témakörben: 
• Interaktív tábla - interaktív módszerek használata a tanítás-tanulás folyamatában 

(82/256/2012) 

• Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I. 

(43/134/2014) 

• Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban II. 

(43/133/2014) 

• Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban 

(47793/68/2014) 

• Digitális írástudás fejlesztése a szaktárgyi oktatásban (43/208/2014) 
 

Részt vevő pedagógusok száma: 300 fő 

Az Oktatási Hivatal jelenleg 15 digitális eszközökkel (pl.: digitális 

táblák, számítógépek) felszerelt képzési helyszínnel rendelkezik, 

ebből 5 Budapesten, 10 pedig vidéken található. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


