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Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr! 

A pedagógusok előmeneteli rendszerének 2021. évi minősítési eljárásában való részvételéhez 

a pedagógusok 2020. március 31-ig leadott jelentkezési lapjai, vagy a koronavírus miatt 

kialakult járványügyi helyzetre tekintettel rendkívüli módon, elektronikus úton eljuttatott 

csatolt jelentkezési lap, képernyőkép/fotó, vagy a jelentkezési lap adatainak megfelelően az 

elektronikus levélben rögzített adatok alapján Ön intézkedett a jelentkezések rögzítéséről az 

Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által üzemeltetett informatikai támogató rendszerben. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10/A.§ (3) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal 

elektronikus úton visszajelzést küldött az érintett pedagógusoknak a jelentkeztetés adatairól. 

Az érintett pedagógusok jelentkezéseit ellenőrizheti a www.oktatas.hu honlapra belépve a Saját 

oldal/ Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak megtekintése (2018-2021.) ikon 

segítségével. 

Amennyiben 2020. április 15-éig az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a pedagógus 

jelentkezését a jelentkeztető felületen, akkor - a Rendelet 10/B.§ (2) bekezdése alapján - a 

pedagógus az Oktatási Hivatal részére benyújtott, aláírt kérelemmel 2020. május 10-éig kérheti 

a minősítési tervbe való felvételét, vagy a jelentkezés adataiban történő módosítást. Ennek 

igazolásához a Jelentkezési lap, vagy a rendkívüli módon leadott jelentkezési adatok másolatát 

is csatolni kell. 

A pedagógus az aláírt kérelmet, illetve a jelentkezési lapot csatolmányként a területileg illetékes 

Pedagógiai Oktatási Központ elektronikus címére szíveskedjen megküldeni. A koronavírus 

miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az intézményvezetőhöz elektronikus úton 

eljuttatott jelentkezési lap, képernyőkép/fotó, vagy az elektronikus levélben rögzített 

jelentkezési adatokat tartalmazó levél továbbítása is elegendő. 

Kértük, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében az elektronikus levél tárgyában a 

pedagógusok tüntessék fel: 2021. évi minősítés. 

A kérelmek elküldési határideje: 2020. május 10. 

http://www.oktatas.hu/


A minősítési terv összeállítása során az OH az elérendő célfokozat jogszabályban rögzített és 

Miniszteri közleményben megjelent feltételei alapján vizsgálja a pedagógus jogosultságát a 

minősítési tervben történő rögzítéséhez. 

Felhívom az Ön és az érintett pedagógusok figyelmét arra, hogy a minősítő vizsgára kötelezett 

pedagógusokat az OH akkor is felveszi a 2021. évi minősítési tervbe, ha a pedagógus arra nem 

jelentkezett, vagy az intézmény részéről a vezető nem jelentkeztette, regisztrálta. Ebben az 

esetben az eljárásban való részvételhez szükséges adatokat az intézménynek szükséges 

megadnia az OH informatikai rendszerében nyilatkozattétel folyamatában. 

A Rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter június 20-áig dönt a 2021. évben minősítő 

vizsgán, minősítési eljáráson részt vevő, minősítési tervbe bekerült pedagógusok köréről. A 

miniszteri döntésről az OH június 30-ig értesíti az érintett pedagógusokat. 

Kérem, hogy hívja fel az Ön által vezetett intézményből a minősítésre jelentkezett pedagógusok 

figyelmét arra, hogy a megismételt minősítő vizsga, a megismételt minősítési eljárás, valamint 

a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat eléréséhez és megújításához szükséges minősítési 

eljárások díjkötelesek. A minősítési eljárás díja a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott, az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka (2021. évre 

vonatkozóan jelenleg 71.050 Ft). A díjköteles eljárások esetén a minősítő vizsga, minősítési 

eljárás díját csak akkor kell befizetnie az érintett pedagógusnak, ha bekerül a 2021. évi 

minősítési tervbe. A díjfizetésre kötelezett pedagógusokat az OH a bekerülésről szóló 

tájékoztatást követően külön elektronikus levél útján értesíti. A befizetésre a jelentkezőnek 

2020. június 30-át követően harminc nap áll rendelkezésre. Amennyiben határidőre nem 

történik meg az eljárási díj befizetése, az OH törli a jelentkezőt a minősítési tervből, illetve 

megismételt gyakornoki minősítő vizsga esetén az eljárás ismételten sikertelennek minősül. 

Kérem, hogy a jelen levélben foglaltakról feltétlenül tájékoztassa valamennyi munkatársát! 

Budapest, 2020. április 17. 
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