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A pedagógusok előmeneteli 

rendszere (Sipos Imre 2016)

Gyakornok

Pedagógus I.

Pedagógus 2.

Mesterpedagógus / 
Kutatótanár

Minősítési eljárás

Minősítési eljárás

Minősítési eljárás

Oktatási 
Hivatal

Felsőoktatási 
intézmény

Köznevelési 
intézmény



CÉLOK

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

- a pedagógusok

fejlesztő célú

támogatása

- nevelési célok, 

fejlesztési területek és 

ismeretek 

elsajátításának és 

alkalmazásának 

támogatása

- pedagógusok

- intézményvezetők

- intézmények

általános pedagógiai

szempontok

szerint történő fejlesztő

értékelése

A pedagógusok

munkájának komplex

értékelése annak

érdekében, hogy a

pedagógusok az

előmeneteli rendszer

megfelelő fokozataiba

kerüljenek



CÉLOK

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

- szaktárgyi, 

módszertani és 

pedagógiai 

támogatás, 

tantárgygondozás

- a pedagógusok 

munkájának 

folyamatos és 

rendszeres szakmai 

értékelése, 

valamint a 

pedagógusok 

munkájával 

kapcsolatos 

visszajelzések 

eljuttatása a 

minőségbiztosítási 

rendszer számára

- a nevelő-oktató 

munka 

értékelésében 

országosan egységes 

rendszer kialakítása; 

- a minőség 

elismerése 

- a pedagógusok 

motiválása saját 

teljesítményük 

javítására, 

- hivatásbeli 

továbbfejlődésük 

ösztönzése



MÓDSZER

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

- szakos óra és 

foglalkozáslátogatás

- óraelemzés, megbeszélés a 

pedagógussal

- munkaközösségi 

megbeszélés

- dokumentumelemzés 

- jó gyakorlatok ismertetése

- a mesterségbeli tudás 

fejlesztésére

vonatkozó javaslatok 

megfogalmazása

- óra- és 

foglalkozáslátogatás

- interjú

- Pedagógiai

dokumentumok

vizsgálata

- intézményi önértékelés

vizsgálata

- a pedagógus által készített 

portfólió értékelése és

„védése” 

- óra- és foglalkozás-

megfigyelések és elemzések



GYAKORISÁG

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

évente egy látogatás legalább ötévente

Önértékelés, Tanfelügyelet

- kötelező: 

a gyakornokok minősítő 

vizsgája (2-4 év) és 

Pedagógus II. minősítési 

eljárás (6-9 év)

- nem kötelező: 

Mesterpedagógus és 

Kutatótanár fokozat 

elérése



KÖVETKEZMÉNY

• .

Szaktanácsadás Önértékelés, 
tanfelügyelet

Minősítés

-A szaktanácsadók 

intézkedésre nem 

jogosultak, hiszen 

feladatuk fejlesztő-

támogató jellegű.

- A szaktanácsadó 

közreműködésével 

elkészülő 

egyéni/intézményi 

fejlesztési javaslat 

szerinti tevékenységek.

A szakértők

intézkedésre nem 

jogosultak.

- A pedagógus 

magasabb fokozatba 

kerül

vagy

- marad az adott 

fokozatban, 

vagy

- munkaviszonya 

megszűnik



PEDAGÓGUS

Követelmények 
elvárások 
ismerete

Tájékozódás, 
képzéseken és  
felkészítéseken 
való részvétel

Támogatás az 
intézménytől 
(vezető, 
munkatársak)

Tudatos 
pedagógiai 
munka, 
fejlődés, 
minőség



Jogszabályi helyek

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.)

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet

• A tanárképzés képesítési és kimeneti
követelményeit tartalmazó 8/2013. (I. 30.) EMMI-
rendelet

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet



• E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben

foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel

lehetőségét.

• A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa

megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e

törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által

elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a

nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül

kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím,

tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság,

szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő

vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert

minősítés alapján 5 fokozatot érhet el.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről I. 



A pedagógus előmeneteli rendszer fokozatai

Kötelező fokozatok:

1. szakasz: gyakornok (2-4 év)

2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év)

3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év)

---------------------------------------------------------

Nem kötelező fokozatok:

4. szakasz:  mesterpedagógus
feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, pedagógus 

II.

4. v. 5. szakasz: kutatótanár 

feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, ped. II. vagy mester



• A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a
Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével -
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött
időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő alapján
háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába
lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a
magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb
fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási
idő újra kezdődik.

• A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési
eljárását az Oktatási Hivatal szervezi. A minősítő
vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus az
intézmény vezetőjénél jelentkezik.

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről II.



A minősítési eljárás során minden pedagógusra

egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A

minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű

tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a

pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott

kötelezettségek teljesítését vizsgálja.

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

III.



2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről IV. 

Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak

szerint a megismételt minősítő vizsgán vagy a

Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a

megismételt minősítési eljárás eredményeként

„nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti

jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél

fogva megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony,

munkaviszony a minősítő vizsga vagy a

megismételt minősítési eljárás eredményének

közlésétől számított tizedik napon szűnik meg.



Összefoglaló a minősítő vizsgáról, minősítési 
eljárásról időrendben

1) Miniszteri közlemény (OH)

2) Jelentkezés (pedagógus, intézményvezető)

3) Értesítés (OH)

4) Szakértők kiválasztása és megbízása (OH, 

intézményvezető)

5) Portfólió feltöltése (pedagógus)

6) Minősítő vizsga, minősítési eljárás (pedagógus, 

intézményvezető, OH, egyéb közreműködők)

7) Panasz eljárás (pedagógus, OH, bizottság, felkért 

szakértő) 

8) Bírósági eljárás (pedagógus)



326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet

Határidők 

• A következő évi keret kihirdetése: február vége

• Minősítésre jelentkezés: március 31.

• Jelentkezés rögzítése: április 15. 

• Rögzítés elmaradása miatti kérelem: május 10. 

• Portfólió-felület megnyitása: június 30. 

• Portfólió elkészítésének határideje: november 25. 

• Értesítés az időpontról: december 15./augusztus 
10.

• Minősítések megszervezése: január – december, 
rendkívüli esetekben következő év június 30-ig



1) Miniszteri közlemény

Tartalma:

• A következő naptári évre vonatkozó minősítési 
keretszám

• A szervezés központi szabályai

• A minősítési tervbe történő felvétel különös 
feltételei

A pedagógus az elérni kívánt fokozathoz szükséges minősítési 
eljárásra a 326/2013. (VII.30.) Korm. rendeletben és a 

miniszteri közleményben foglaltak alapján jelentkezhet.



2) Jelentkezés

• Az intézményvezető a minősítő vizsga és a 
kötelező minősítési eljárás esedékességét 
hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben

• Nem kötelező minősítési eljárásra a 
pedagógus jelentkezhet a minősítést megelőző 
március 31-ig, az intézményvezető köteles 
rögzíteni április 15-ig

• Meg kell jelölni a minősítési munkakört és 
tantárgyat



326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet 

• A tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus a
minősítő vizsgára, minősítési eljárásra csak olyan
tantárgyat választhat, amelyet a jelentkezéskor
legalább heti két órában tanít.

• Amennyiben a pedagógus számára a minősítő
vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezés
kötelező, az intézményvezető a minősítő vizsga
és a kötelező minősítési eljárás esedékességét
hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben. Ez
esetben is meg kell jelölni a tanár munkakörben
foglalkoztatott pedagógus által a minősítő
vizsgára, minősítési eljárásra e bekezdésben
foglalt feltételek szerint választott tantárgyat.



2) Jelentkezés

• Hibás rögzítés esetén a pedagógus május 10-ig 

kérheti a minősítési tervbe való felvételét a 

minisztertől, vagy a nem a jelentkezésnek 

megfelelő adatrögzítés esetén a jelentkezési 

adatok szerinti módosítást

• Jelentkezés visszavonása:

– Pedagógus írásbeli nyilatkozatával

• Ha a minősítés nem kötelező (védés napját 

megelőző napig)



3) Értesítés

A pedagógus és intézményvezetője értesítése

• A minősítési tervben való részvételről:

A megelőző év június 30-ig 

• A minősítés konkrét időpontjáról 2 ütemben:

Tavaszi minősítések esetében a minősítést 

megelőző év december 15-ig

Őszi minősítések esetében a minősítés 

évében augusztus 10-ig



4) Szakértők kiválasztása

• Az OH a minősítés évét megelőző év 

július 31-ig értesíti a következő évre kijelölt 

szakértőket és intézményvezetőjüket

• A kijelölt szakértő intézményvezetője 

szeptember 1-ig rögzíti a munkahét azon 

napját, amelyen a szakértői tevékenység 

elvégzése érdekében mentesíti a szakértőt a 

munkavégzés alól



A minősítés eljárásrendje

A minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat

megszerzéséhez szükséges minősítési eljárás részei:

a) a portfólió feltöltése,

b) a portfólió előzetes vizsgálata,

c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra

megtartása - ide nem értve az óvodapszichológus,

iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai

foglalkozását - a foglalkozás, vagy az óra látogatása,

d) az információk értékelése, felkészülés a portfólióvédés

lebonyolítására, ennek során a feltöltött portfólió alapján

megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt

legalább öt nappal a pedagógus részére történő

eljuttatása, valamint

e) a portfólióvédés.





5) Portfólió feltöltése

• A minősítést megelőző év november 25-ig fel 
kell tölteni a portfóliót

• A rendelet 9/B. §-ban meghatározott kötelező 
elemeknek benne kell lenni, különben 
sikertelen a minősítés

• A jelentkezéskor megadott munkakörnek és 
megfelelően kell megírni

• Ha ez időközben változik, 5 munkanapon 
belül jelezni kell az OH-nak és kérelmezni a 
portfólió és/vagy jelentkezési módosítást



326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet 
• Ha a minősítési tervbe való felvételt követően a pedagógus munkaköre

vagy - tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetében - az

általa tanított tantárgy megváltozik, és ennek következtében a

pedagógus véleménye szerint a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a

jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy vonatkozásában

nem valósítható meg, a pedagógus a változástól számított öt napon

belül, de - minősítési eljárás esetében - legkésőbb a portfólióvédés,

pályázat védése időpontja előtti harmincötödik napig kezdeményezi az

OH-nál portfóliójának vagy pályázatának a változás miatti módosítását.

A portfólió vagy pályázat módosítására az OH-nak a kezdeményezés

tudomásulvételéről szóló, az informatikai rendszerben megküldött

értesítését követő harmincadik napig kerülhet sor.

• Ha a munkakör, illetve tantárgy megváltozása a minősítő vizsga, a

minősítési eljárás OH által kitűzött időpontját megelőző harmincötödik

napot követően következik be,

a) a minősítő vizsga, valamint a kötelező minősítési eljárás időpontját az OH a

munkakör vagy a tanított tantárgy megváltozásáról történt értesítést követő

hatvanadik napot követő időpontra módosítja,

b) a nem kötelező minősítési eljárásra - ha az a minősítés évében már nem

valósítható meg - csak a következő minősítési évben kerülhet sor.



326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet 

• Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a minősítési
év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a
pedagógus - a portfólió vagy pályázat tartalmát
érintő változás bekövetkezése esetében - a
minősítés évének augusztus 15. napjáig
módosíthatja, kiegészítheti portfólióját vagy
pályázatát.

• Ha a pedagógus az OH-t az előző bekezdésben
meghatározott határidőt követően értesíti, a nem
kötelező minősítési eljárásra csak a következő
minősítési évben kerülhet sor.



6) Minősítés

• Értesülés a pontos időpontról

• Ha az intézményi delegált kijelölésre került, 30 
nappal korábban megnyílik az értékelő felület a 
bizottság számára

• Ha szükséges, felszólítás hiánypótlásra úgy, 
hogy a pedagógus 20 nappal a védés előtt 
pótolni tudjon

• Ha szükséges, a minősítés megszüntetése

• Ha minden rendben, a bizottság előzetesen 
értékeli a portfóliót és felteszi kérdéseit (védés 
napja előtt 5 nappal)



6) Minősítés

• Megvalósul az óralátogatás és 
portfólióvédés

• A portfólióvédést követő 15 napon belül a 
bizottság tagjai elkészítik a portfólió 
utólagos értékelését

• A rendszer elvégzi az összegzést (5 nap)

• 15 napon belül kiállításra kerül az 
elektronikus tanúsítvány



6) Minősítés

Az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési
vagy bírálati eljárás sikertelenségét, ha

• a pedagógus a portfóliót vagy a pályázatot nem
töltötte fel,

• a pedagógus a hiánypótlási felszólításnak nem tett
eleget határidőben,

• a pedagógus a díjfizetési kötelezettségét
elmulasztja (nem kötelező, illetve megismételt
eljárás esetében)

• Megsérti az eredetiségnyilatkozatban foglaltakat
(plágium)



6) Minősítés

A minősítést meg kell szüntetni az alábbi 
esetekben:

– A pedagógus jogszerűen visszavonta a 
jelentkezését

– Jogviszonya szünetel több mint 6 hónapja

– Megszűnt a jogviszonya (akár ha másnap új 
indul is)

– OH észleli, hogy jogszerűen nem szerepelhet 
a minősítési tervben, nem jogszerű a 
foglalkoztatása



6) Minősítés

A minősítést fel kell függeszteni a pedagógus 

kérelmére:

• a pedagógus tizenöt napot meghaladó 

keresőképtelensége időtartamára,

• a pedagógus szülési szabadsága, valamint 

kötelezően biztosítandó fizetés nélküli 

szabadsága időtartamára,

• a szakértői képzés elvégzéséig (amennyiben 

kiválasztásra került), de legfeljebb egy évre.



6) Minősítés

A tanúsítvány

• Kiállításra kerül az összegző értékelés 
feltöltésétől számított 15 munkanapon belül

• Javításra kerül, ha érdemi kérdést nem érintő 
elírás van benne, OH saját hatáskörben

• Visszavonásra kerül, ha a pedagógus eleve 
nem felelt meg a minősítési tervbe való 
felvétel követelményeinek (3 éven belül; az 
illetmény csökkentése a jövőre nézve)



6) Minősítés

Átsorolás

• A minősítés évét követő év első napja

• Visszamenőleg alkalmazni akkor, ha a 

minősítés a következő év június 30-ig 

valósul meg



326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet 

• A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal

kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a gyakornok

minősítő vizsgája sikertelen lett. A gyakornoki idő egyéb

esetben nem hosszabbítható meg. Ha a pedagógus

megismételt minősítő vizsgája is sikertelen és a

pedagógus és pedagógus-munkakörre újabb

foglalkoztatási jogviszonyt létesít, … akkor a folyamat

kezdődik elölről

• A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési

okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az

időpontot, ameddig a gyakornok minősítő vizsgát

köteles tenni.



326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet 

• A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal
megismételhető, amennyiben a minősítési
eljárás sikertelen volt. A minősítési eljárás
megismétlésére legkorábban – a sikertelen
minősítési eljárástól számított – két év szakmai
gyakorlat megszerzése után kerülhet sor.

• A megismételt minősítési eljárás lefolytatására
legkésőbb a Pedagógus I. fokozat
megszerzésétől számított tizenegy év szakmai
gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor.



326/2013. ( VIII. 30.) Korm. rendelet 

• Ha a (Ped. I.→Ped. II.) megismételt minősítési
eljárást nem teljesítő pedagógus pedagógus-
munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt
létesít, a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől
számított két év elteltével újabb minősítési
eljárásban kell részt vennie. Az újabb minősítési
eljárás során a (4) bekezdést, illetve – a döntéstől
függően – az Nkt. 64. § (8) bekezdését kell
alkalmazni. (Sikertelen eljárás: munkaviszonya
megszűnik)

• A sikeres minősítési eljárás alapján a pedagógust
Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni.





A minősítő bizottság tagjai

✓ A minősítő bizottság elnöke az OH által
delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az
Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-
szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és
pedagógusminősítés szakterületen szereplő
köznevelési szakértő

✓ az OH által delegált, pedagógusminősítés
szakterületen szereplő köznevelési szakértő

✓ a pedagógust alkalmazó köznevelési
intézmény vezetője vagy az általa megbízott
vezetői, magasabb vezetői megbízással
rendelkező vagy ilyen munkakörben
foglalkoztatott alkalmazott,



A minősítő bizottság tagjai

✓ az intézményvezető - ide értve a Gyvt. hatálya alá tartozó

intézmény vezetőjét is - minősítési eljárása esetében a b)

pontban foglalt tag helyett az OH által delegált, az

Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai

ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés

szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a 15/2015.

(III. 13.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben

vett részt és rendelkezik legalább ötéves vezetői vagy

magasabb vezetői gyakorlattal,

✓ a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott

gyakornok vagy pedagógus esetében a b) pontban foglalt

tag helyett az intézmény vezetője vagy az általa megbízott,

a minősítő vizsgán vagy a minősítési eljárásban

résztvevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos

munkakörben foglalkoztatott alkalmazott



A minősítő bizottság tagjai

• Az intézményvezető vagy az általa megbízott

pedagógus kivételével a minősítő bizottság

tagja, valamint a minősítő bizottság elnöke csak

az értékelt pedagógussal azonos vagy

magasabb fokozatba besorolt pedagógus lehet.

• A szakértő, intézményvezető nem működhet

közre a Polgári Törvénykönyv szerinti

hozzátartozójának minősítő vizsgáján,

minősítési eljárásában.



A minősítő bizottság tagjai

• A tanár munkakört betöltők minősítési eljárása esetén
a minősítő bizottság egyik tagja végzettségének és
szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt
tanárnak a minősítésre való jelentkezésében
megjelölt tantárgya tanítására jogosító végzettségével
és szakképzettségével.

• Szakképző iskolában foglalkoztatott pedagógus
esetében, ha ez a feltétel nem teljesíthető, a minősítő
bizottság egyik tagja olyan személy kell, hogy legyen,
aki taníthatja az értékelt tanárnak a minősítésre való
jelentkezésben megjelölt tantárgyát. Ilyen személy
hiányában a szakképesítésért felelős miniszter által
delegált, az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzéken szereplő személyt kell felkérni.



Értékelés
• A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás

értékelési szempontjainak való megfelelését a
minősítő bizottság tagjai egyenként és
összességükben a meghatározott súlyozási szabályok
alapján, egymástól függetlenül értékelik, és
értékelésüket az informatikai rendszerben rögzítik. Ha
a tagok értékelése egymástól jelentősen eltér, a
minősítő bizottság erről egyeztet.

• A minősítő vizsga és a minősítési eljárás
részeredményei alapján a portfólióvédés, pályázat
védése időpontjától számított tizenöt napon belül
összegző értékelést kell készíteni, amely
tartalmazza
a) a minősítő bizottság döntését a pedagógus

követelményeknek való megfeleléséről, és

b) a pedagógus tevékenységének az egyes
pedagóguskompetenciák alapján történő értékelését.



Értékelés

A B

1

Az értékelés elemei %

2

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató 

portfólió értékelése.

60

3

Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, 

a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése. 

Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra 

megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett 

dokumentum elemzése. Ettől eltérően, a Gyvt. hatálya alá 

tartozó intézmény pedagógusa esetében az értékelés az OH 

által kidolgozott, a miniszter által jóváhagyott és az OH 

honlapján közzétettek szerint történik.

40



Értékelés

A minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikeres, ha az
értékelés során a pedagógus-kompetenciák
értékelésénél

a) a gyakornok legalább hatvan,

b) a Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítő
eljárásban a pedagógus legalább hetvenöt, vagy

c) a Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési
eljárásban a pedagógus legalább nyolcvanöt
százalékot ért el, valamint - az a)-b) pontok esetén - a
kompetenciák százalékos értékelése egyenként is
meghaladja a huszonöt százalékot.



7) Panasz eljárás

Panasz benyújtása (pedagógus)

- Csak sikertelen minősítés esetén

- A sikertelen tanúsítvány kézhezvételét követő 15 

napon belül

Panasz vizsgálata (Oktatási Hivatal)

- A panasz beérkezését követő 15 napon belül

- Érintettek megkérdezésével

- Döntés: panaszt elutasítja/ panasznak helyt ad



Panaszeljárások folyamata

Ha sor került látogatásra:

1. Minősítő bizottság tagjainak visszajelzése az OH 
felé a panasszal kapcsolatban

2. Panaszt tévő reagálhat a bizottság által 
megfogalmazottakra, az OH-nak küldi meg.

Auditor bevonása bármely szakaszban történhet.

Oktatási Hivatal dönt a panaszról. Alapvetően 
eljárásrendi hiba esetén lehet megalapozott a 
panasz. 



Pedagógus visszajelzése a bizottság 

munkájára

A minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban részt

vett pedagógus a minősítő bizottság

tevékenységét a portfólióvédést követő tizenöt

napon belül értékelheti az informatikai

rendszerben elérhető értékelési lap

felhasználásával. Az OH az értékelést

negyedévente, azonosításra alkalmatlan módon

továbbítja a minősítő bizottság elnöke és tagjai

számára.



Fontos tudnivalók

Eljárással kapcsolatos bármilyen technikai, 

szakmai kérdés esetén a

területileg illetékes POK-hoz kell fordulni!

- Validációval, felületek használatával kapcsolatos

tájékoztatás

- www.oktatas.hu oldalra történő belépés!

http://www.oktatas.hu/


Fontos tudnivalók

- Kérelem benyújtásakor: aláírt, intézményvezető
által is hitelesített levél, csatolt igazolások

- Név, oktatási azonosító, intézmény

- Probléma pontos leírása

- Aláírás(ok), dátum

- Adatok változásának rögzítése a KIR-ben és
jelzése az OH felé

- Az eljárással kapcsolatos események követése
a www.oktatas.hu / Saját oldal/ Pedagógus
menü segítségével

http://www.oktatas.hu/


„A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól 
csinálsz valamit, amikor nem látják.”

(Henry Ford)


