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Jelentkezési lap pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára 1 

 

2023. évi minősítési eljárásban való részvételhez (eljárásazonosító: 2023A) 

 

Minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkező által kitöltendő 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a jelentkezési lapot és a kitöltési útmutatót, ezt követően csak az Önre (a minősítéshez megjelölt 

munkakörére, ellátott feladatára) vonatkozó adatokat töltse ki! Azokat a mezőket, amelyek nem vonatkoznak Önre, hagyja üresen! 

Az Ön által megadott adatok alapján rögzíti intézményvezetője a minősítésre való jelentkezését az informatikai felületen. 

 

I. Intézményi adatok (Kitöltése kötelező!) 

Intézmény OM 

azonosítója:  
 

 

Intézmény 

hivatalos neve: 

 

 

II. Pedagógus adatai (Kitöltése kötelező!) 

  Oktatási 

azonosító száma:  
 

  e-mail cím: 

(KIR-ben szereplő)  
 

  

 

 
 

 

 

III. Jelentkezési adatok 

III/1. Az elérni kívánt besorolási fokozat 2 (Egy célfokozat jelölhető, kitöltése kötelező!) 

 
Pedagógus I. célfokozat (kötelező minősítő vizsga 

Gyakornokoknak)   Pedagógus II. célfokozat 
 

 

Mesterpedagógus célfokozat (fejlesztő innovátori, 

fejlesztő támogató, intézményvezetői tevékenység)   
Kutatótanár célfokozat 

 

 

Mesterpedagógus célfokozat – megújító eljárás 

(fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató, 

intézményvezetői tevékenység) 
  Kutatótanár célfokozat – megújító eljárás 

 

 

 

 

Neve: 

előtag családi név utónév 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye, 

ideje: 
 

ország város év hónap nap 

     

Anyja neve: 

előtag családi név utónév 
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Pedagógus I. célfokozatra történő jelentkezés esetén a gyakornoki idő lejártának dátuma (Gyakornokok számára kitöltése 

kötelező!) 3 

 

  A gyakornoki idő lejártának dátuma: 2023. . . 
 
 

Mesterpedagógus célfokozatra történő jelentkezés esetén a végezni kívánt mesterpedagógusi tevékenység (Mesterpedagógus 

célfokozatra irányuló jelentkezők számára kitöltése kötelező! Csak egy jelölhető!) 4 

 

 
Fejlesztő innovátori tevékenység  

Fejlesztő támogató tevékenység  
Intézményvezetői tevékenység 

 

III/2. Minősítési munkakör és az ahhoz kapcsolódó további adatok megadása 
 

III/2.1. Munkakör, amelyben a pedagógus a 2023. évi minősítési eljárásban minősül 5 (A következő oldalakon az A)-E) pontok 

közül válassza ki az esetében megfelelő intézménytípusnál a megfelelő munkakört, amelyből minősülni kíván! Csak egy munkakör jelölhető, 

kitöltése kötelező!) 
 

A) Nevelési-oktatási intézményben jelölhető munkakörök 6 (a *-gal jelölt munkakörök tantárgyköteles munkakörök, 

amelyek esetében tantárgycsoport és tantárgy megadása kötelező) 

 általános iskolai tanár * 
közismereti tantárgyat nemzetiségi 

nyelven oktató tanár *  óvodapszichológus 

 együttnevelést segítő pedagógus 

közismereti tantárgyat oktató 

szakgimnáziumi tanár * 
szakgimnázium (többcélú köznevelési 

intézmény – technikum, szakképző iskola 

esetén jelölhető) 



szakmai elméleti tantárgyat oktató  

tanár * 
szakiskolai nevelés-oktatás (többcélú 

köznevelési intézmény – technikum, 

szakképző iskola esetén jelölhető) 

 fejlesztő pedagógus 
közismereti tantárgyat oktató tanár 

* 
szakiskolai nevelés-oktatás nem értelmi 
fogyatékos tanulók esetében 



szakmai tanár, szakoktató, 

gyakorlati oktató* 
készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 
gyakorlati évfolyamon szakiskolai nevelés-

oktatás (többcélú köznevelési intézmény – 

technikum, szakképző iskola esetén 
jelölhető) 

 gimnáziumi tanár* 
művészeti szakmai tantárgyat oktató 

tanár *szakgimnázium (művészeti) 
szakmai tantárgyat oktató tanár * 

szakgimnázium (pedagógiai, 
közművelődési) 


gyógypedagógus (beleértve a 

logopédia szakon, szakirányon 

végzett gyógypedagógust is) 


napközis foglalkozást (tanulószobai 

foglalkozást) tartó pedagógus  szociálpedagógus 

 iskolapszichológus  nemzetiségi nyelvtanár * 
tanár a szakmai elméleti oktatásban 

* 
készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

gyakorlati évfolyamon 

 kollégiumi nevelőtanár  nemzetiségi óvodapedagógus 

tanár az alapfokú 

művészetoktatásban * 
szakmai tantárgyat tanító tanár (alapfokú 

művészeti iskola - zeneművészeti 

ág/alapfokú művészeti iskola - szín- és 

bábművészeti, képző- és iparművészeti, 

táncművészeti ág) 

 konduktor  nemzetiségi tanító  tanító 

 könyvtárostanár (tanító)  óvodapedagógus 
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Tantárgyköteles munkakörök7 (amelyeket az előző, A) pontban * jelölt) esetén a tantárgycsoport, tantárgy KIR 

személyi nyilvántartásban is használt megnevezése (Csak egy tantárgycsoport, tantárgy adható meg!) 

  2022. évben legalább heti két 

órában tanított tantárgy 

tantárgycsoportjának pontos 

megnevezése8: 

 

 

  2022. évben legalább heti két 

órában tanított tantárgy pontos 

megnevezése9: 

 
 

 

Gimnáziumi tanár munkakör megjelölése esetén 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumban foglalkoztatott 

 Igen  Nem 

 

 

B) Pedagógiai szakszolgálatnál jelölhető munkakörök 10 

 gyógypedagógus   fejlesztő pedagógus   gyógytestnevelő tanár 

 pszichológus   logopédus   
iskola- és óvodapszichológia 

koordinátora 

 konduktor   tanácsadó pedagógus   tehetséggondozó koordinátor 

 

C) Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynél jelölhető munkakörök 11 

 pedagógiai előadó   pedagógiai szakértő 
 

D) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben jelölhető pedagógus munkakörök 12 

 nevelő   
nevelőszülői hálózat szakmai 

vezetője   örökbefogadási tanácsadó 

 nevelőszülői tanácsadó   gyermekotthon vezető   gyógypedagógus 

 javítóintézeti utógondozó   otthonvezető javítóintézetben   pszichológus 

 szakoktató   
gyermekvédelmi szakértői bizottság 

családgondozója   fejlesztő pedagógus 

E) Bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében bölcsődei nevelést ellátó foglalkoztatott által jelölhető munkakörök 13 

 kisgyermeknevelő   gyógypedagógus   pszichológus 

 szaktanácsadó   konduktor    

 

III/2.2. A minősítési munkakörhöz kapcsolódó további adatok megadása 

A III/2.1. pontban szerepelő A), B) és E) pontban megjelölt munkakörben a pedagógus az alábbi nyelven tart 

foglalkozást/órát (Kitöltése kötelező!)  

 magyar   egyéb: ______________________________________________________ 
 

Nemzetiségi feladatot ellátó pedagógus esetében a nemzetiségi nyelv megadása, amelyen a pedagógus nevelő-oktató munkát 

végez (Csak nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanító, közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár, nemzetiségi nyelvtanár 

esetében kell megjelölni egy nyelvet!)  

 bolgár   horvát   román   szlovák 

 cigány-beás   lengyel   ruszin   szlovén 

 cigány-romani   német   szerb   ukrán 



4 
 

 görög   örmény  
 

Az A) vagy E) pontban megjelölt gyógypedagógus munkakör esetén ellátott SNI típus14 (Csak egy típus jelölhető!) 

 mozgásszervi fogyatékos   
érzékszervi fogyatékos - látási 

fogyatékos   autizmus spektrumzavar 

 
értelmi fogyatékos - enyhén 

értelmi fogyatékos   beszédfogyatékos   
egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdők 

 
értelmi fogyatékos - középsúlyos 

értelmi fogyatékos   halmozottan fogyatékos   
érzékszervi fogyatékos - hallási 

fogyatékos 

 

III/3. Az intézményi kategória megadása 

Az intézményi kategória megjelölése, amelyben minősülni kíván 15 (Csak egy intézménytípus/ellátott feladat jelölhető, a mező kitöltése 

kötelező!) 

 Alapfokú művészetoktatás   
Középfokú nevelés-oktatás- 

Készségfejlesztő iskola   
Középfokú nevelés-oktatás- 

Szakiskola 

 Általános iskolai nevelés-oktatás   
Középfokú nevelés-oktatás- 

Gimnázium   Óvodai nevelés 

 Bölcsődei nevelés   
Középfokú nevelés-oktatás- 

Szakgimnázium- Közismereti 

tantárgy 
  Pedagógiai szakszolgálat 

 
Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelés, nevelés-

oktatás (pl.: EGYMI) 
  Középfokú nevelés-oktatás- 

Szakgimnázium- Szakképzés   Pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás  

 Gyermekotthoni nevelés   
Középfokú nevelés-oktatás- 

Szakképző intézmény- Közismereti 

tantárgy 
  Területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 Javítóintézeti nevelés   
Középfokú nevelés-oktatás- 

Szakképző intézmény - Szakképzés   Nevelőszülői hálózat 

 Kollégiumi nevelés-oktatás 

Alapfokú művészetoktatás intézményi kategória jelölése esetén a tanszak megnevezése (Csak egy tanszak adható meg, a tanszakok 

listáját megtalálja a Kitöltési Útmutatóban!) 

  2022. évben legalább heti két órában 

tanított tantárgy tanszakának pontos 

megnevezése 16: 

 
 

Pedagógiai szakszolgálat intézményi kategória megjelölése esetén egy szakszolgálati tevékenység megadása, amelyből 

minősítését kéri 17 (A III/2/1/B.) pontnál jelölt munkakörhöz kapcsolódva csak egy szakszolgálati tevékenység jelölhető!) 

Gyógypedagógus munkakör betöltése 

esetén választható tevékenység 
 korai fejlesztés és gondozás   

szakértői bizottsági 

tevékenység 

 fejlesztő nevelés   nevelési tanácsadás 

      

Pszichológus munkakör betöltése esetén 

választható tevékenység 

 korai fejlesztés és gondozás   
szakértői bizottsági 

tevékenység 

 
továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás   nevelési tanácsadás 

        

 

 

Konduktor munkakör betöltése esetén 

választható tevékenység 

 korai fejlesztés és gondozás   
szakértői bizottsági 

tevékenység 

 fejlesztő nevelés   konduktív pedagógiai ellátás 

  nevelési tanácsadás    

 

Fejlesztő pedagógus munkakör betöltése 

esetén választható tevékenység  nevelési tanácsadás 

 

Logopédus munkakör betöltése esetén 

választható tevékenység  logopédiai ellátás 
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Tanácsadó pedagógus munkakör betöltése 

esetén választható tevékenység  továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 

Gyógytestnevelő tanár munkakör 
betöltése esetén választható tevékenység  gyógytestnevelés 

 

Iskola- és óvodapszichológia 

koordinátora munkakör betöltése esetén 

választható tevékenység 
 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

 

Tehetséggondozó koordinátor munkakör 
betöltése esetén választható tevékenység  kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat intézményi kategória, pszichológus munkakör megjelölése esetén a tevékenység 

megadása (Csak egy tevékenység jelölhető!) 

 szakértői bizottsági tevékenység   örökbefogadással kapcsolatos tevékenység 
 

Hozzájárulok, hogy az intézményvezető a jelentkeztető felületre a minősítésemhez szükséges igazoló dokumentumok feltöltését 

elvégezze. 

 Igen  Nem 

Fentiek szerint az intézményvezetőnél kezdeményezem jelentkezésemet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épr.)10/A. §-a alapján a 2023. évi minősítési eljárásra.  

Az eljárásra való jelentkezésem visszavonására kizárólag a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján van módom. 

 

A jelentkezéssel hozzájárulok, hogy a megadott adatokat az Oktatási Hivatal a minősítési eljárással kapcsolatban kezelje, az 

intézményvezető a jogszerű foglalkoztatásommal kapcsolatos adatokat megvizsgálja és közölje az Oktatási Hivatallal. 

 

Kijelentem, hogy a kitöltési útmutatót megismertem és az alapján töltöttem ki a jelentkezési lapot. 
 

Kelt:………………….........., 2022. …………..……………………        

        …………………………………………………….. 

          Jelentkező aláírása 
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Intézményvezető által kitöltendő 

 

 

Kijelentem, hogy a pedagógustól a jelentkezési lapot 2022. március 31-ig átvettem, a pedagógus jelentkezését rögzítem az Oktatási 

Hivatal informatikai felületén 2022. április 19-ig.  

Intézményvezetői vizsgálat a pedagógus adataira és jogszerű foglalkoztatására vonatkozóan (Az intézményvezető 

számára a kitöltése kötelező!) 

I/1. A KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatok vizsgálata: (Kitöltése kötelező!) 

I/1/1. A pedagógus szakmai gyakorlati éveinek számát és a jelentkezéshez szükséges személyes adatokat (név, e-mail cím, lakcím, 

telefonszám) felülvizsgáltam, a KIR személyi nyilvántartásban helyesen szerepelnek az adatok.3;19 

 Igen  Nem 

I/1/2. A pedagógus szakképzettségeit, szakképesítéseit, szakvizsgáit, tudományos fokozatait megvizsgáltam, azok a KIR személyi 

nyilvántartásban hiánytalanul és megfelelően szerepelnek. 

 Igen  Nem 

II/1. A pedagógus szakmai gyakorlati idejének vizsgálata:  

II/1/1. A pedagógus a Jelentkezési lapon megjelölt minősítési munkakört jogszerűen tölti be az intézményben. (Gyakornok esetében 

kitöltése kötelező! Egy lehetőség választható!) 

 Igen, az alábbi szakképesítéssel/ szakképzettséggel rendelkezik: 

 
Megnevezése Szintje Megszerzés helye Megszerzés ideje 

Képzés típusa 

(osztatlan, nem 

osztatlan) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 Igen, a pedagógust nyelvvizsga hiányában foglalkoztatom a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(a továbbiakban: Nkt.) 99. § (14) bekezdése alapján. 

A záróvizsga határozat kiállításának dátuma:  

 

A záróvizsga határozatot kiállító intézmény: 

 

A szak megnevezése: 

 

A képzés típusa (osztatlan, nem osztatlan) 
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II/1/2. A pedagógus szakmai gyakorlati idejét az Épr. alapján megvizsgáltam, az alábbi időszakot/időszakokat ismertem el: 

  

Intézmény neve, címe Munkakör megnevezése 
Tantárgy(ak) 

megnevezése 

Be nem számítható 

időszak(ok) (kezdete – 

vége) 

Szakmai gyakorlat 

időtartama (év, hónap, 

nap) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

II/2. Nyilatkozom, hogy a pedagógus által átadott publikációs jegyzéket és a tudományos fokozatát igazoló dokumentumot a 

jelentkeztető felületre hiánytalanul feltöltöm. (Kutatótanár célfokozatra irányuló jelentkezés esetében kitöltése kötelező!) 

 Igen  Nem 

II/3. Nyilatkozom, hogy a pedagógus hozzájárulása alapján a minősítéséhez szükséges igazoló dokumentumokat a jelentkeztető 

felületre feltöltöm. 18 (Kitöltése kötelező!) 

 Igen  Nem 

Kelt:………………….........., 2022. …………..……………………        

                  …………………………………………………….. 

       Ph.        intézményvezető aláírása 
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Kitöltési Útmutató 

 

A jelentkezési lap minden intézménytípus, minden pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, a pedagógusok előmeneteli rendszerében részt vevő 

foglalkoztatott minősítésre való jelentkezését lehetővé teszi. Az egyes munkakörök esetében szükséges részletező adatok köre igen széles. Kérjük, 

hogy tekintsék át a jelentkezési lapot és kitöltési útmutatót és csak a jelentkező pedagógusra (a minősítéshez megjelölt munkakörére, ellátott 

feladatára) vonatkozó adatokat töltsék ki! Azokat a mezőket, amelyek nem vonatkoznak a Jelentkezőre, hagyják üresen! 

 

Abban az esetben, ha a pedagógusnak a köznevelési intézményben lévő rész-vagy teljes munkaidős jogviszonya mellett szakképző intézményben 

is van jogviszonya, akkor rá a pedagógus előmeneteli rendszer szabályai vonatkoznak, minősítő vizsgát a köznevelési intézményben köteles tenni, 

minősítési eljárását is a köznevelési intézményben szervezzük. 

Ha a Jelentkező csak szakképző intézményben dolgozik oktató munkakörben vagy egyházi szolgálati jogviszonyban, akkor számára a Jelentkezési 

lap a pedagógus előmeneteli rendszerben önkéntes alapon résztvevő számára – szakképzés, felsőoktatás, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő 

személyek című dokumentum I. részének kitöltése szükséges. 

 

Ha a Jelentkező állami vagy egyházi fenntartású köznevelési intézményben kizárólag a fakultatív hitoktatásban és/vagy a hit- és 

erkölcstanoktatásban közreműködő személy, akkor számára a Jelentkezési lap a pedagógus előmeneteli rendszerben önkéntes alapon résztvevő 

számára – szakképzés, felsőoktatás, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személyek című dokumentum III. részének kitöltése szükséges. 

 
1 

A Jelentkezőnek a jelentkezési lapot 2 példányban kell kitöltenie és aláírnia, majd átadnia intézményvezetőjének 2022. március 31-ig. A 

jelentkezési lap 2 példányát átvételkor az intézményvezető is aláírja, lepecsételi, és a jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos részt is kitölti. A 

jelentkezési lap 2 példányából az egyik példányt a pedagógus kapja, a másik példányt pedig az intézmény az eljárási időszak végéig, azaz 2024. 

június 30-ig megőrzi az irattárában. Az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Jelentkezési lap aláírása elektronikus formában is 

megtörténhet (pl. Ügyfélkapun keresztül). 

 
2
  Amennyiben a Jelentkező pedagógus több célfokozat esetében is megfelel a feltételeknek, döntenie kell arról, hogy melyik célfokozatot célzó 

aleljárásra adja be jelentkezését. Hangsúlyozzuk, hogy általános eljárásban (2023A) csak egy jelentkezési lap adható le és a jelentkezési lapon 

csak egy célfokozat jelölhető meg. Az Oktatási Hivatal által működtetett minősítést támogató informatikai jelentkeztető felületen a 2023. évi 

általános eljárásban egy pedagógushoz kizárólag egyetlen minősítési eljárás rögzíthető be.  

 

Abban az esetben, ha a pedagógus a 2023. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértői (2023S) 

és/vagy szaktanácsadói (2023T) és/vagy egyházi jogi személy által fenntartott (katolikus) köznevelési intézményben végzett szaktanácsadói 

(2023E) tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás(ok)ban szeretne részt venni, ezen szándékát egy másik, a 

„Jelentkezési lap a 2023. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértői és/vagy szaktanácsadói 

és/vagy egyházi jogi személy által fenntartott (evangélikus/katolikus/református) köznevelési intézményben végzett szaktanácsadói tevékenységre 

irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásban való részvételhez” című dokumentum kitöltésével jelezheti intézményvezetője 

felé. A Mesterpedagógus fokozatot célzó általános eljárás (2023A) mellett párhuzamosan rögzíthető jelentkezés a szakértői és szaktanácsadói 

eljárásokra (2023S, 2023T, 2023E) valamelyikére vagy akár mindegyikre. 

 
Az alábbi aleljárásra kötelező jelentkezni az érintett pedagógusoknak:  

2023. évi Pedagógus I. fokozatot megcélzó minősítési eljárás gyakornokok számára: 

Célfokozat az eljárásban: Pedagógus I. (kötelező minősítő vizsga Gyakornokoknak) 

Minősítő vizsgára kötelezett a jelentkezési időszak időtartama alatt aktív jogviszonnyal rendelkező, Gyakornok fokozatba besorolt, pedagógus 

életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatott, akinek az Épr.  2. § alapján a gyakornoki ideje 2023-ban jár le – ideértve a korábbi sikertelen minősítés 

miatt meghosszabbított gyakornoki időt is. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy év 

gyakornoki idő számítása szükséges. Az a pedagógus, aki osztatlan tanárképzésben vett részt, azt befejezte, de nyelvvizsga hiányában a 

végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelet nem kapta meg, minősítő vizsgára nem jelentkeztethető, számára az Nkt. 99. § (14) bekezdése 

alapján két év gyakornoki időt kell kikötni.  

A pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak esetében a Jelentkezési lap nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára című dokumentumot  

kell kitölteni, amely szintén megtalálható intézményi levelünk mellékletében, illetve a www.oktatas.hu oldalon. 

 

Az alábbi aleljárásokra lehet jelentkezni: 

2023. évi Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 

Célfokozat az eljárásban: Pedagógus II. 

Az Épr. 10/A. § (2) bekezdése alapján a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhet a Pedagógus I. fokozatba 

besorolt, pedagógus életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatott, aki legkésőbb 2022. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkezik vagy akinek 

a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor. Az eljárásra történő jelentkezés feltételeit 

az Épr. 3. §-a tartalmazza.  

A pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott esetében a Jelentkezési lap nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára című dokumentumot 

kell kitölteni, amely szintén megtalálható intézményi levelünk mellékletében, illetve a www.oktatas.hu oldalon. 

 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
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2023. évi Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 

Célfokozat az eljárásban: Mesterpedagógus (fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató, intézményvezetői tevékenység) 

A Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, a fejlesztő támogató, a fejlesztő innovátori vagy az intézményvezetői tevékenységet célzó általános 

minősítési eljárásra az a Pedagógus II. fokozatba besorolt, pedagógus életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatott jelentkezhet, aki az Épr. 10/A. 

§ (2) bekezdése alapján legkésőbb 2022. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkezik, vagy akinek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem 

haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor, valamint az Épr. 4. § (1) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezik pedagógus-

szakvizsgával, továbbá a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlattal.  

Ha a pedagógus minősítési eljárás során a Mesterpedagógus fokozatra jogosultságot szerzett, majd valamilyen oknál fogva Pedagógus II. fokozatba 

került visszasorolásra, a Mesterpedagógus fokozatot célzó eljárásra való újbóli jelentkezésekor a Pedagógus II. fokozatba sorolásától számított 

jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlati időbe a Mesterpedagógus fokozatban korábban eltöltött idő is beszámítható. 

2023. évi Kutatótanár besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás: 

Célfokozat az eljárásban: Kutatótanár 

 

Az Épr. 10/A. § (2) bekezdése alapján a Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhet az a Pedagógus II. vagy 

Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki legkésőbb 2022. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkezik vagy akinek a foglalkoztatási 

jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor, és aki a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos 

fokozattal (dr. univ.), továbbá tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat( Épr. 5. §). 

 
Kérjük, hogy a Jelentkezési lap kitöltésével egy időben a pedagógus elektronikus formában adja át intézményvezetője számára a feltöltéshez 

szükséges tudományos fokozatot igazoló oklevelet/okleveleket, valamint az általa hitelesített (aláírt), publikációs tevékenységéről szóló jegyzéket! 

 
2023. évi Mesterpedagógus besorolási fokozat megújítását célzó minősítési eljárás: 

Célfokozat az eljárásban: Mesterpedagógus – megújító eljárás (fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató, intézményvezetői tevékenység) 

Az Épr. 8. § (5) bekezdése alapján a Mesterpedagógus fokozatot szerzett pedagógusnak - kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, 

a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási 

feladatot ellátó pedagógust - a Mesterpedagógus fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben, az adott fokozatba sorolás megtartása 

érdekében a Mesterpedagógus pályázatát meg kell újítania. A fentiek alapján a 2023. évi Mesterpedagógus fokozat elérését célzó megújító 

minősítési eljárásba annak a Mesterpedagógus fokozatban lévő pedagógusnak lehet jelentkezni, aki 2019. január 1-től került Mesterpedagógus 

fokozatba a 2018. évi minősítési eljárás eredménye alapján. Az Épr. 10/A. § (2) bekezdése alapján az jelentkezhet, aki legkésőbb 2022. március 

31-én aktív jogviszonnyal rendelkezik, vagy akinek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő 

lejártakor. 

2023. évi Kutatótanár besorolási fokozat megújítását célzó minősítési eljárás: 

Célfokozat az eljárásban: Kutatótanár – megújító eljárás 

Az Épr. 8. § (5) bekezdése alapján a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak - kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a 

pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási 

feladatot ellátó pedagógust - a Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben - az adott fokozatba sorolás megtartása érdekében 

- a Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A fentiek alapján a 2023. évi Kutatótanár fokozat megújítását célzó minősítési eljárásba annak a 

Kutatótanár fokozatban lévő pedagógusnak lehet jelentkezni, aki 2019. január 1-től került Kutatótanár fokozatba a 2018. évi minősítési eljárás 

eredménye alapján. Az Épr. 10/A. § (2) bekezdése alapján az jelentkezhet, aki legkésőbb 2022. március 31-én aktív jogviszonnyal rendelkezik, 

vagy akinek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor. 

3
Az Nkt. 64. § (6) bekezdése alapján elektronikus úton történik a kapcsolattartás, így kiemelten fontos, hogy a KIR személyi nyilvántartásban 

olyan e-mail címet adjon meg, amelyet rendszeresen használ. Kérem, egyeztesse adatait a munkáltatójával! Amennyiben adataiban változás 

következik be, azt a lehető legrövidebb időn belül jelezze munkáltatójának, aki az adatokban bekövetkezett változásokat átvezeti a KIR személyi 

nyilvántartásban.
 

  
A gyakornoki idő számításához kérje intézményvezetője vagy a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központ munkatársának segítségét!  

Felhívjuk figyelmét az Épr. alábbi rendelkezéseire: 

 

2. § (1) bekezdés az osztatlan tanárképzésben részt vett pedagógusok gyakornoki idejének számítására vonatkozóan: 

„A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és 

szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai 

gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok 

fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A 

gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés 

esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy év gyakornoki 

idő kikötése kötelező.” 

 

2. § (5) bekezdés, amely a határozott idejű szerződéssel rendelkező pedagógus gyakornoki idejének meghatározását szabályozza: 

„Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó 

gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni.” Ebben az esetben a Gyakornok fokozatba besorolt pedagógus 

minősítő vizsgára nem jelentkeztethető. 
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6. § (1a) bekezdése, amely az Épr. 39/O. § alapján a 2023. évi minősítési eljárások során is alkalmazható a szakmai gyakorlati idő 

figyelembevételénél:  

„Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt a pedagógus munkakör betöltése 

olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek külön 

törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy 

pályázati eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént.” 

 
4 

Mesterpedagógus minősítési eljárásra történő jelentkezéskor jelölje meg, hogy Mesterprogramját mely tevékenységterületen kívánja elkészíteni. 

A tevékenységi terület kiválasztásához segítséget adhat a jelenleg hatályos Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz 

című dokumentum 3.2., valamint 10.3., 10.4., 10.5. fejezete. A jelentkezéskor megjelölt tevékenységi kör a minősítési tervbe történő bekerülést 

követően kérelemmel módosítható. 

 
5 

Az A)-E) pontok közül ki kell választani, milyen intézményben (nevelési-oktatási intézményben vagy pedagógiai szakszolgálatnál vagy 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó 

intézményben vagy bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében) kéri a minősítését, majd a kiválasztott intézménynél felsorolt munkakörök közül 

meg kell jelölnie egy munkakört, amelyben alkalmazzák, és amelyből minősülni kíván. A megjelölt munkakörnek a KIR személyi nyilvántartásban 

a pedagógus személyes adatlapján is szerepelnie kell. A pedagógus KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatairól intézményvezetője tud 

felvilágosítást adni. 

 
6 

Nevelési-oktatási intézményben jelölhető munkakörök alapját az Épr. 6. számú mellékletében található munkakörök adják.  

Többcélú köznevelési intézmény szakképzési feladatában (technikum, szakképző iskola) foglalkoztatott esetében is a listában szereplő valamely 

munkakör kiválasztása szükséges. Ilyen esetben a III./3. pontban az intézményi kategória esetében a Középfokú nevelés-oktatás – Szakképző 

intézmény – Közismereti tantárgy vagy a Középfokú nevelés-oktatás – Szakképző intézmény – Szakképzés kerüljön megjelölésre. 

  

Óvodapedagógus – Amennyiben a pedagógus nemzetiségi óvodai nevelési feladatot lát el, a nemzetiségi óvodapedagógus munkakört kell 

megjelölnie. 

Tanító –  Amennyiben a pedagógus nemzetiségi általános iskolai nevelési feladatot lát el, a nemzetiségi tanító munkakört kell megjelölnie.  

Amennyiben a pedagógus 5-6. osztályban is tanít a tantárgynak megfelelő műveltségi területre vonatkozó tanító végzettségével, akkor 

döntenie kell, hogy tanítóként (1-4. osztály) vagy általános iskolai tanárként (5-6. osztály, vagy szakkollégiummal 5. osztály) kíván 

minősülni. Amennyiben az általános iskolai tanár munkakört választja a pedagógus, úgy a jelentkeztetéskor is ezt a munkakört adja meg! 

Abban az esetben, ha a pedagógus az intézményben napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus munkakörben 

szeretné kérni minősítését, a jelentkeztetéskor a napközi foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus munkakört szükséges 

megjelölnie. 

Amennyiben a pedagógus idegen nyelv műveltségterülettel az idegen nyelvet alsó tagozaton (1-4. osztály) tanítja, abban az esetben a 

jelentkeztetéskor az általános iskolai tanár munkakört szükséges választania. 

Gimnáziumi tanár – Amennyiben a pedagógus 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumban tanít 5-8. vagy 7-8. és 9-12. osztályban, a jelentkeztetéskor 

minden esetben a gimnáziumi tanár munkakört szükséges választania, továbbá a minősítést támogató informatikai felületen 

meg kell jelölnie, hogy 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumban foglalkoztatják. 

7 
Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben nevelési-oktatási intézményben a következő munkakörök (*-gal jelöltek) valamelyikét jelölte meg 

minősítési munkakörként: általános iskolai tanár; gimnáziumi tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár; tanár az alapfokú művészetoktatásban ; 

szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató; közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár; 

nemzetiségi nyelvtanár; közismereti tantárgyat oktató szakgimnáziumi tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár, művészeti szakmai tantárgyat 

oktató tanár (szakgimnázium – művészeti); tanár a szakmai elméleti oktatásban (készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás gyakorlati évfolyamon), 

szakmai tantárgyat oktató tanár (szakgimnázium - pedagógiai, közművelődési). 

 

A jelentkezéskor csak egyetlen olyan tantárgyat lehet megjelölni, amelyet a pedagógus legalább heti két órában tanít. Az e-portfólió 

dokumentumainak feltöltése és a védés napján tartandó két óra is a minősítési tantárgyként megjelölt tantárgyból kell történjen. 

 
8 

A 2022. évben (a jelentkezéskor) legalább heti két órában tanított tantárgy tantárgycsoportjának (amelyet a jelentkezési lapon feltüntetnek) a 

KIR személyi nyilvántartásban a pedagógus személyes adatlapján is szerepelnie kell. A KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatairól az 

intézményvezető tud felvilágosítást adni. 

  
9 

A 2022. évben (a jelentkezéskor) legalább heti két órában tanított tantárgynak (amelyet a jelentkezési lapon feltüntetnek) a KIR személyi 

nyilvántartásban a pedagógus személyes adatlapján is szerepelnie kell. A pedagógus KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatairól az 

intézményvezető tud felvilágosítást adni. 

 
10 

A pedagógiai szakszolgálatnál jelölhető munkaköröket a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 
11 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményeknél jelölhető munkaköröket a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 

12.) EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
12 

A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben jelölhető pedagógus munkaköröket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 

26.) Korm. rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza. 

Nevelő  A nevelő munkakör kiválasztása csak gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés során lehetséges. Amennyiben a pedagógust 

kollégiumban alkalmazzák kollégiumi nevelőtanárként, a kollégiumi nevelőtanár munkakört jelölje meg. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_negyedik.pdf
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Szakoktató  A szakoktató munkakör kiválasztása csak gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés során lehetséges. Amennyiben a pedagógus az 

iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató, akkor 

ebből a munkakörből kell jelentkeznie. 

 
13

 Bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében bölcsődei nevelést ellátó foglakoztatott által jelölhető munkaköröket a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza. 
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Nevelési-oktatási intézményben (A) pont) vagy bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében bölcsődei nevelést ellátó (E) pont) gyógypedagógus 

esetében kell megadni az SNI típust. 
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 A minősítéshez megjelölt munkaköri adatok mellett lényeges annak pontosítása, hogy milyen feladatból, intézményben kíván minősülni. A 

felsorolt intézményi kategóriák közül azt válassza, amely kapcsolódik a minősítési munkaköréhez és amelyet munkaköri leírása szerint valóban 

ellát.  
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Alapfokú művészetoktatás intézménytípus választása esetén, a minősítési munkaköréhez kapcsolódó tanszakot is meg kell jelölnie. Az alábbi 

tanszakok közül választhat: 

 

akkordikus tanszak bábjáték tanszak balett tanszak billentyűs tanszak fafúvós tanszak 

fém és zománcműves tanszak fotó és film tanszak fúvós tanszak grafika és festészet tanszak kamarazene tanszak 

képzőművészeti tanszak kortárstánc tanszak 
környezet és 

kézműveskultúra tanszak 
moderntánc tanszak néptánc tanszak 

pengetős tanszak rézfúvós tanszak színjáték tanszak szobrászat és kerámia tanszak társastánc tanszak 

textil- és bőrműves tanszak ütős tanszak vokális tanszak vonós- és tekerő tanszak vonós tanszak 

zeneismeret tanszak     
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Pedagógiai szakszolgálat intézménytípus esetén a munkakörökhöz kapcsolódó szakszolgálati tevékenységeket pedagógiai szakszolgálatnál 

jelölhető munkaköröket a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 6. melléklete tartalmazza. 
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 Amennyiben a Jelentkező a jelentkezési lap végén „Igen”-nel nyilatkozik, akkor az igazoló dokumentumok feltöltése kötelező a jelentkezési 

felületen a miniszteri közleményben foglalt feltételek igazolását szolgáló dokumentumok feltöltésére rendelkezésre álló mezőben! 

 
19 Az Oktatási Hivatal a pedagógus minősítési eljárásba való bekerülésének vizsgálatát a KIR személyi nyilvántartás és a jelentkezési felületre 

feltöltött foglalkoztatási adatok alapján végzi el, ezért fontos, hogy a KIR személyi nyilvántartásban nem vagy nem helyesen szereplő adatok 

(jogviszony, tartós távollét) a jelentkezési felületen korrigálásra, kiegészítésre kerüljenek: 

- gyakornoki idő/szakmai gyakorlati idő számításánál figyelembe vett jogviszonyok rögzítésére szolgáló mezők kitöltésével, 

- a miniszteri közleményben foglalt feltételek igazolását szolgáló dokumentumok feltöltésére rendelkezésére álló felületen igazoló 

dokumentumok (pl. munkáltatói nyilatkozat, külföldön szerzett oklevél honosítási határozata, stb.) csatolásával. 

 


