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Tisztelt Intézményvezető AssT.ooy l Intézményvezető Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy 20 18. február 28-án mcgjel.ent az emberi erőforrások miniszterének közleménye a

201 9. évi pedagógusminösítési keretszámokra vonatkozóan, amelyet az Oktatási Hivatal honlapján a
Köznevelés l Pedagógusminösítés menüpontban az alábbi Jinken érhet el:
https:i/www.ok1alas.hu/pub bin!dload/pero/2945-201 8 kQz]emcny.pdf
A pedagógusok előmenetel i rendszerében r~szt vevő pedagógusok a pedagógusok előmenetel/ rendszeréro1 és
a közalkalmazoflak jogállásáról Jzóló 1992. évi XXXl/J. törvény köznevelési intézményekben történö

végrehajtásáról szóló 32612013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) sz.erint:
• a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai elöadó, vagy pedagógiai szaké1tő
munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban (k:özalkalmnzotti jogviszonyban vagy mun kaviszonyban)
foglalkoztatottak;
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi iga~gatásról szóló törvény hatálya alá tartozi> intézményben
pedagógus-munk:akörben foglalko7.tatottak.,
• az egységes óvoda-bölcsödében felső fokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben
foglalkoztawttak.

A pedagógusok elömeneteli rendszerébe a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben
pedagógus szakképzett séggel vagy pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörbcn foglalkoztatottak is bekapesolódtak.

Levelem e l ső része az em beri erőforrások minisztcre által meghatározott, a 2019. évi mrnösltési eljárásra
vonatkozó különös feltételekeL tartaJmazza, mlg levele:m második része azokat aL információkat, amelyek a
minösitési eljárásra való jelentkeztetések pontos dokumentálását segítik.

Kéren1, hogy munkatársait feltétlenül tlijékoztassa a le•vél tartalmáról! A pcdagógusminösítésekrc jelentkezni
kívánó, illetve a 2019. évben kötelezöen minösülő, a pedagogusok eJömeneteli rendszerében részt vevö
munkatársaí (továbbiakban: Je lentkezők) számára mindenképpen tegye soron kívül elérhetövé levelemet és
annak mellékleteit!

l.

A 2019. évi minősltési terv be történő felvétel különös feJtételei

t. 2019. évi kötelező, Pedagógus T. fokozatot megcéb~ó miuősítő vizsga gyakornokok számára:
Mínősitö vizsgára kötelezettek 2019-hen a jelentke::é!li időszak időrartamu alatt aktiv jogviszonrryal rendelkező,
Gyakornokfokozaiba besorolt pedagógus életpálya hatálya alá tartozó alábbifoglalkoztatottak:

a) azok a ped agógusok, akik gyakorookj ideje a 2019. évbenjárle;
h) azok a pedagógusok, akik bekerültc:k a 2015. vagy 2016. vagy 2017. évi minősítési tervbe cs adott évi
m inös ítö vizsgájuk sik~rtelenül zárult, valamint a meghosszabbított gyakarnoki idejük 2019. évben jór
le;

c) azok a nevelési-oktatási és pedagóg.a1 szakszolgálati intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy
pedagógus szakképesitéssel rendelkező neve:lö és oktatómunkát közvetlenül segitő munkakörbcn
f<lglalk.oztatottak, akiknek a gyakornaki ideje a 2019. évbenJár Je;
d) ~ok a Gyvt. hatálya alá tartozó inté:anényhen redagógus munkakörben., továbbá egységes óvodabölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyern1eknevoJö munkakörben foglalkoztatottak, akikne-k a
gyak.ornoki ideje a 2019. évben .i ár le.

Z. l019. évi általános, Pedagógus II. besorotási fokuzat elérését célzó

minősrtési

eljárás:

Pedagógus ll. .fokozat elérésére irányuló Jmnősítési e/járásra jelentkezhetnek. a legkésőbb 2018, március 31 -én
aktív jogviszonnyal rendelkező pedagógu.wlc vagy akilo'lek afoglalkoztaTásijogviszony szimeteléJe nem haladja
meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejtirtakor (2018. március 31.):
a) azok a Pedagógu:; l. fo.kozatba besorolt pedagógusok, akik legalább 12 ev S7.akmai gyakorlatlal
rendelkeznek;
b) azok a Pedagógus l . fokozalba besorolt pedagógusok, akik legalább 8 év szakmai gyakorlat1al és
pedagógus szakvizsgával vagy a pedagógusok előmeneteli rendszeréro7 és a közalkalmazottak

jogállás<iról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési intézményekben történő véJ.,rrehájlásáról szóló
326/2073, (V/JJ, 30.) Korm. t·e11delet 35. § (4) bekezdése szerint ezzel egyenértékft kép:r.ell~éggel
rendelkeznek (Gyvt. hatálya alá tartozó intézménybenaszociális szakvizsga is megfelelő);
c) azok a Pedagógus r. fokontlba besorolt pedag·ógusok, akik bekerültek a 2015. vagy 2016. vagy 2017
évi minösítési tervbe, de a 2015. évi vagy 2016. vagy 201 7, évi mi n6sítési eljárásuk sikertelenül zárult;
d) azok az ideiglenes Pedagógus IT. fokozatha besorolt pedagógusok, akik bekerültek a 2015. vagy 2016.
minősítésí tervbe és adott évi minösítési eljárásuk sikertelenül L.árull.

J. 2019. evi Mesterpedagógus besorolási fokozat elér ését célzó minösítési eljárás:

Mesrerpedagógus fokozat elérésére irányuló fejles:zté} támogató, fejlesztő innovátori vagy intézményvezetói
tevékenységet r:élzó általános min6süési eljárásrajeler.rtke:;hetnek a végleges Pedagógus l!.fokozatba besorolt,
legkésőbb 2018. március 31 -én ak.Lív jogviszonnya{Tendelkező pedagógusok vaJD' akilo'lek a foglalkoztaTási
Joxviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napol a jelentkezési határidő lejártakor (2018. március 31.),
valamint nem vettek részt korábban .sikertelen eredménnyel záruló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó
mínóshési eljárásban:
akik legalább 20 év szak.mlll gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkeznek.

4. 2019. évi Kutatótanár besor o lási fokozat elérését célzó minősítési él járás:

Kuratótnnár fokozathoz szükséges mincisítési e/járásra jelentkezhetnek azok a pedagógusok, akik vég/ege.1
Pedagógus 11 vagy Mesterpedagógusfokozatba hesorO'Itak. legkésőbb 2018. március 31-én aktívj ogYISzonnyal
rendelkeznek vagy akiknek a.foglalkoztatási.fo&"'l'iszony szünetelése uem Ira/adja meg a 30 napot a jelentkezési
hatát·idó lejártakor (2018. március 31.), nem vettek részt korábban sikertelen eredménnyel záruló Kutatóumár
fokozeJt elérését célzó min6sítési eljárásban, valamim az alább jetsorolt valamennyifeltétellel rendelkeznek:
•
•

•

Jegalább 14 é v szakmai gyakorlati idő,
a munkaköri.i.k ellátásához szükséges végzettséghez és szak.k6pzcttséghez kapcsolódó szakterületen
szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember J -je után szcrzett l!gyetemi tudományos
fokozattal (d.r.urriv.) Tendelkezock,
és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytatuak.

ll.

Font(jts információk

A kialaldtott 2019. évi jelentkc::zési eljárásrend és .a hozzá kapcsolódó dokumentumok tartalma, valamim a1
Oktatási Hívatal (a továbbiakban ~ llivatal) aJtai nüíködtetetl informatikai támogató rendszer az elö:z.ö év
tapasztalatai, visszajelzései alapján kerü ltek kialakitásra. A pedagógusminösftési eUárások s1crvez.ésének

szaksz.erübhé es ha tékonyabbá tétele érdekében a jelentkeztelés során kérjtik a minösítési eljárásban érint~ttek
adatainak pontosítását a Köwevelési lnfonnációs Rendszer (továbbiakban: KIR) személyi nyilvántartásban.

1. Jelentkezés határidejr
A 2019. évi minösítési etjárasra való jelentkezés, a [Jnínösitésbez szükséges adatok iotézményve:r.ető felé
tör1:énö leadásának batárideje a .Jelentkezők részérő l : 2018. március 31.
Felhívjuk figyelmét, hogy a minösírési tervbe t<i rténö felvétel külöoös feltételeinek
időpontjában kell megfelelni.

legkésőbb

a jelent kezés

A Jelent kezöknek írásban, a számlikra kötel ezően alkalmazandó lapon (Jelentkezésj la p pedagógus
munkakörben foglalkoziatollak számára, Jelentkez,ési lap nevelö-oktató munkát közvctlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak számára) nyújthalják be jelentkezésüket az intézményve7.elöjükhöz 2018.
március 31-lg.

2. A Jelentke:~..ök KIR személyi nyilvántartás han sze~replö adatainak cllenördse, pontositása
Fonros, hogy még a jelentkezést megelőzően - és a rn in ősítési folyamal ~orán kialakuló későbbi problémák
rnegeló7.ésc érdekében - a KlR sz.emélyi nyilvántartásban az Ön által vezetett intézményből a minösítésre
jelentke-.r.ök csctén az a lábbi adatokat mindenképp ellenórizzék, és sziikség esetén pomositsák!

A:z érintett kollégák:
rendszeresen használt saját e-mail címét (nem iskolai közős e-mail címet);
szakmai gyakorlati éveinek számát (a szakmai gyakorlati idő szarnilása csetén csak a jogszeril
foglalkoztatás időtartama vehető figyelembe);
azon végzeliségei t, sz.akképzcttségeit, amelyek a munkakör ellatásához a jogszabalyok alapjan
szük:ségesek;
munkakörét (tantárgyköteles munkakőr eselén tantárgycsoportot és tantárgyat);
jelenlt:gi besorolását;
gyakomokok esetében a minösftö vizsg.a letételének határidejét.
A KIR személyi nyilvántartásban sz.ereplö pedagógusok adatainak valódiságáén, heJyességéért, pontosságáért
a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető felelős. En nek okán feltétlenfil azt kérem Öntől, bogy a
Jelentkezök adatainak adminisztrálása előtt személyesen egyeztessen az érintett pedagógus és nevelö-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott munkatársaival az adataik valódiságának,
pontosságának ganmtálása érdekében.
3. Jelentkezési lap kitöltése, leadá.sa az io1éll0éoyvezetönél
Jelen tájékoztató levelem mellctt két kitölthetö ad:3tlapot talál. Ha a Jelentkezi'> szem6ly pedagógus
munkakörben dolgozik, akkor a Jelentkezésí lap pedagógus munkakörben foglalkoztatoifak számára,
amennyiben a Jelentkező nevelő- és oktatómunkát közvetlcnül segítö rouokakörben tevékenykedik és
rendelkezik pedagógus s.zakképzettséggel vagy szakképesltéssel, akkor a Jelentkezési lap neve/ó-oktató munkát
kö_..-vet!eniil segítő munkakö1·ben foglalko2tatottak számára kell kitöltenie.
A dokumentumok mintáját a www.oktatasJ'\u o ldalon a Közneve lés l Pedagógusminősités menüpontból,
valamint a www .ok~tas.hu oldalra belépve a Saját oldal l Intézmény menüpoutból is közvetlen ül letöltheiL
A Jelentkezőnek - a kötelezően minösülőknek is - a rá vonatkozó Jelentkez~si lapot két példányban kell
kitöltenic és a lá írnia, majd átadnia intézményvez.etöjének 2018. március 31-ig. A Jelentkezési lap 2 példányát
átvételkor az intézményvezetőnek alá kell írnia, valamint ajogs:.r.e1·ű foglalkoztatással kapcsolatos részt ki kell
töltenie. A 2 példányból az egyik példányt a Jelenlkez•) kapja, a masik példányt pedig az intézmény örzi u
intézmény irattárában, az eljárási idöszak végéig. azaL 2020. június 30-ig.

Amennyiben a7 Ön által vezetert intézményböJ a Jelentkezök több killönbözö minösltési eljárás esetében is
megfelelnének a minősítesl fcltételeknek, minden érintett Jelentkezőnek döntenie kell arról, hogy melyik
eljárásra adja be jelentkezését. Hangsúlyozom, hogy csak egyféle eljárást kezdeményező Jelentkezési lap adható
le, és a Jelentkezési lapon csak egyféle minősítési eljárásjelölhető meg, amelyt-r az intézményvezető rögzíteni
köteles az. Oktatási l livatal által müködtetert. informatikai támogatú rendszcrbe.n. 1\z. Oktatási Hivatal által
működtetelt elektronikus jelentkeztető felületen egy Jelentkezőhöz ki7.árólag egyetlen tninösítési eljárás
rögzíthető be.
A pedagógus-munkakön. valamint nevel6 és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör1 egyaránt betöltő
személy minösítésére és szakmai gyakorlatának számítására a pedagógus munkakört hetöltökre vonatko7.ó
szabályokat kell alkalmazn~ így a pedagógusok minösiit6 vizsgájárajelentkeztethetö.

/\ Jelentkezési tap lehetövé teszi bármely intézmény1ípus, bánnely munkakörebcn t'oglalkozratott, a
pedagógusok elömeneteli rendszerében részt vevő pedagógus jelentkezését. Az egyes munkakörök esetében
sziikséges részletező adatok köre igen széles, ezt a Jelentkezési Iap terjedelme is mutatja. Kérem, hogy
figyelmesen tekintsék át a Jelentkezési lapot és a Kitö! tési útmutatót, és csak az; érintettjelentkező pedagógusra
(a minősítéshe:r megjelöli· munkakörére, ellátott fela.dat:ára és ame:nnyiben van, a vonatkozó tantárgyára)
vonatkozó adatokat töltsék ki! /\zokat a mczöket, amelyek nem vonatkoznak a pedag6gusra, hagyják üresen!
Fcllúvom figyelmét, hogy az Oktatási llivatal a 2019. évben kötelezően minöstilö gyako1110kok KIR személyi
nyilvántartásban rögzítell adatait me:gvizsgálja és amermyiben 2018. április !5-ig nem rögzítették a kötelezően
minősülendő gyakornokok jelentkezését. akkor O)'Í latkazaltételre hívjuk fel az intézményvezetőL A
gyakornokokra vonatkozó minösítési eljárási adatokat az inté7ményvezetönek meg kell adnia ebben az esetben
1!1.

A Jt:lentke7Ónek a Jelentkezési lapon tel kell tüntetnie azt a munkakört, amelyben minösülni kíván. A
KIR szemétyi nyilvántanásban lalálható munkakörökkel, ezén

megjelölhető munkakörök listája megegyezik a

kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek az ott már berögzített adatokra.
Fontos, hogy a Jegalább heti két órában tanított tantárgy pontos megnevezésétabban az esetben kell megadni uk,
ha a pedagógust a következö munkakörök valamelyikében foglalkoztatják: általános iskolai tanár; gimnáziumi
tanár; közismereli tantárgyat oktató középiskolai tanár, közisme1·eti tantárgyat oktató tanár; szakmai elméleti
tantargyal oktató tanár; tanár a szakmai elméleti oktatásban; szakmai tanár, s.zakoktató, gyakorlati oktató;
közismereli tantárgyat nem7.etiségi nyelven oktató tanár; nemzetiségi nyelvtanár; tanár az alapfokú
muvészetoktatásban; ta11ár a müvéS7.etoktatásban.
Az Ilyen esctekben a pedag6gusnak a jelentkezésekor csak egyetlen 1antárgyat, a jelentkezés idöpon~jában
legalább heti két órában tanítort tantárgyat kell megnevezni. Amennyiben a Jelentkező legalább heti két órában
több tantárgyat ís tanit, a választása szeríntí tantárgyat kell megadnia a Jelentkezési la pon. Ezzel összefüggésben
azon intézményvezetők esetében, akik ezekben az előbb.iekben felsoro lt munkakörök bármelyikében vannak
fbglalkoztatva , de jelenleg nincs kötelezően előirt tanítási órájuk, foglalkozásuk, meg kell jelölniük egy, a
szakképzettségliknek megfelel ő tantárgyat. Nekik olyan, nem a tanítási-nevelési gyakorlathot. kapcsolódó
dokumentumokat kell a portfóliójukhall hemul'lltn.i, amelyekkel igazolni tudják a pedagóguskompeteneiák
meglétét. .Esetükben nem kell majd óra/foglalkozásláto:gatá~t szervezn.i, az Útmutatóban leírtak alapján tönénik
majd a minösitésUk.
A Kutatótanár eljárásra történő jelentkezéseknek az Oktatási Hivatal által müködtelett informatikai támogató
rendszerben tönénö rö~ítéséhez a publikációs jegyzék és a tudományos fokoGat igazolását szolgáló
dokumentum feltöltése is kötelező. A Kutatótanfu' fokozat elérését célzó minösítési eljárás feltételei köziil a
művészcti ágban tudományos fokozatot szenett pedagógusok esetében, rendszeres szakmai publikációs
tevékenység értelmezése tekintetében a nnivészeti ág szerinti kimagasló müvés;o.cti tevékenységet is vizsgálja
az Oktatási Hivatal (kiáiHtás, ha11gverseny, tánceJöadás, egyéb).

A nevelő- és oktató munkát közvetlenül .segítő munkakörben foglalkoztatottaknak a Jelentkezési lapon
szükséges megadni a neveló-oktató munká1 kövellenü l segítő munkakörét, illetve azt a pedagógus munkakört
(amennyiben tantargyköteles, akkor a tantárgyat is), amelyből hospitálni kíván.
Kérem, hogy amennyiben a Jelentkező hozzájántit ahhoz, hogy a rninösltéséhez szükséges S7.a.kképzettségcket
igazoló dokumeuttl.mok feltöltésre kerüljenek, akkor a dokumentumokat pdf fonnátumban töltse fel. hogy a
későbbi' jogvitás helyzeteket elkerűlhessUk.
4. A jelentkezések rögzítése, a jelentk(•:ztctéskor rög7:ített adatole javításának lehetősége
A Jelentkezési lap alapján llL intéanényvezetőnek vagy a1. általa meghatalmazott személ)'nek feltétlenül
rögzítenie kell az adott intézményre vonatkozó jelentkezéseket a www.okta~ oldalon a Saját oldal l
Jntézméuy mcnüpontjában a Jelentkeztetés minősítésf eljúrá.\ra, eljárások adatainak megtekintése (2018..
2019.) ikouon kcrcsztül2018. április 15-ig.

A jelentkezés rögzítésének részletes menetéröl a tm:llékletben található FeUJasználói kézikönyvben talál
rész l etes leírást.
A minősítésre töt1én(í jelentkezések rögzítését követően az egyes Jelentkezök esetében a 2019. évi minösítési
tervbe történő bekeiiilés feltételeinek meglétét - a KlR személyi nyilvántartásban rögzített, valamint a
rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján - az Ol'tatásii Hivatal ellenőrzi.
Pelhívom figyelmét, bogy a Rendelet alapján az intézményvezető a
eljárásra való jelentkezését llatáridörc köteles r~it.en i.

Jelentkező minősítő

vizsg ára, minősrtési

Amellllyiben 2018. április 15-ig ah intézményvezető ll!~m, vagy hibásan rögzítette a jelentkezéseket a Hivatal
által működtetett in fonnatikai jelentkeztető felületen, akkor a Jelentkezö u Oktatási Hivatal területileg illetékes
Peda-g6g1ai Oktatási Központja részéte benyújtott, aláírt kérelemmel 2018. má.i us 10-éig még k6rheti a 2019.
évi minOsíLési tervbe való felvételét, vagy a jelentke:lés során megadort adataiban történő módosítást, A.z
adatrnód<)Sításí kérelemhez a Jelentkező és az intézményvezető által aláirt, a jelentkezési határidőig leadott
eredeti Jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.
A KlR személyi nyilvántartásban jelenJeg tartósan távo·llévő jogviszony stán1sszal rendelkező (pl. GYED-tm,
GYES-en lévő) pedagógusok kötelező minösítö vizsgára történő jelentkezését az ínfonnatikai feliileten nem
fo&Ja tudni rögzíteni, mivel számukra nem lehetséges a jelentkezés sem.

A nem kötelezi} minösítési eljárások esetében a jelenle:g tartósan távollévő jogviszony státusszal rendelkez(>
pedagógu.~ok jelentkezését az informatikai telületen rögzíteni tudja, dc az Oktatási Hívatal ellenőrizni fo&Ja,
hogy a jelentkezési határidő lejártakor (2018. március 3.1.) több mint 30 napja szünetel-e a jogviszony.
AmEmnyiben a 30 napot megbaladja a jogviszony szünetelése, akkor a pedagógust az Oktatási Hivatal a
tninösltési eljárásba nem veheti fel a Rendelet 10/A. §(:2) beke-zdése alapján.
Fellúvom szíves figyelmét, hogy cs nk a közalkalmazotti jogviszonyban, munkavis7.onyb<uJ foglalkoztatottakra
terjed kí a Rendelet hatálya, így az informatikai felületen is csak öket n•dja jelentkeztetni.
Kérem, hogy a KIR személyi nyilvántartásban mindenképpen ellenőrizze, hogy a jelentkezök e-mail címe
helyesen van-e rögzítve, mi vel a7 in forrnatikai felületen nem fogja tud ni j elentkeztettú öket, ha nines berögzítve
az e-ma1l cimük.
5. Eljárási díj mértéke, dijköteles és dljtaJan eljárások
A Rendelet 12. § (l) bekezdése alapjáu a 2019. évi á'ltalá11os eljárósban a Pedagógus ]. és a Pedagógus IT.
fokozat ba történő besól'Qlásra irányuló első minösítö vizsga és minösftési eljárás dljt:alan.

Kérem, hogy hívja fel az Ön á ltal vezetett intézményból a rninösitésrc jelentkező pedagógusok figyeimét arra,
minősitési eUárás, a Mesterpedagógus, valamint a
Kutatótanár fokozat eléréséhez szilkséges minösítési eljárások dijkötclesek. A minösitési eljárás dija a központi
költségvctésröl szóló törvényben meghatározott, az illetmény S7.ámltását megalapozó vetitési alap hetven
százaléka (2018. évben 71.050 Ft).

hogy a megismételt minösítö vizsga, a megisméteLt

A d ijköteles eljárások (ide értve a megismételt mínöshő vizsgákatlminősitési e lj árásokat is) esetén a minösítö
vizsga, minösítél.i eljárás díját csak akkor kell beftzetnie az énntett pedagógusnak. ha bekerüh a 2019. évi
m inösitési tervbe. A bcfizetésre a jelcntkezönek 2 018. június 30-at követően (amil..or maj d a jelentkezett
pedagógus értesitési kap az Oktatás Hi vataitól a 2019. évi minősítési tervbe történő bekerülés tényéről) harminc
nap áll rendelkezésre. Amennyiben határidőre nem történik meg az eljárási dij befizetése, az Oktatási Hivatal
megállapítja a minösítö viLSga vagy miné'lsitési eljárás sikertelenségét.

6. Portfólió/pályázat feltöltése
A Rendelet hatályos szövege alapjánaminősítő vizsgák, illetve a minösítésí eljárások egyik fontos részét képező
portf<Sii6/pályá.zat eJ készitésére (a jelentkezéskor megjieJölt tantárgyból, munkakörböl) a 20 l 9. évi minősftési
leivbe bekerült pedagógusok számára 2018. november· 25-ig lesz lehetőség.

Kérem, hogy a jelen levélben roglaltakról feltétlenül t(\jékoztassa valamennyi munkatársáll

Budapest, 2018. március 1.
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