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Jelentkezési lap1 

 

1. Adatlap 

 

a 2019. évi szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásában való 

részvételhez (2019T eljárás) 

 

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 szervezi meg Hivatalunk az Ön minősítési eljárását! 

I. Intézményi adatok (Kitöltése kötelező!) 

Intézmény OM 

azonosítója:  
 

 

Intézmény 

hivatalos neve: 

 

 

II. Pedagógus adatai (Kitöltése kötelező!) 

  Oktatási 

azonosító száma:  
 

  

 

 
 

 

III. Minősítési adatok 

III/1. Minősítési munkakör és az ahhoz kapcsolódó további adatok megadása 
 

III/1.1. Munkakör, amelyben a pedagógus a 2019. évi minősítési eljárásban minősül 2 (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 3 (a *-gal jelölt munkakörök tantárgyköteles munkakörök, 

amelyek esetében tantárgy megadása kötelező) 

 óvodapedagógus   kollégiumi nevelőtanár   iskolapszichológus 

 tanító   könyvtárostanár (tanító)   óvodapszichológus 

 általános iskolai tanár *   
napközis foglalkozást (tanulószobai 

foglalkozást) tartó pedagógus   gyógypedagógus 

 gimnáziumi tanár*   nemzetiségi óvodapedagógus   konduktor 

 

Neve: 

előtag családi név utónév 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye, 

ideje: 
 

ország város év hónap nap 

     

Anyja neve: 

előtag családi név utónév 
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közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár * 

9-12. évfolyam szakgimnáziumban/ 12-13. 

évfolyam szakközépiskolában közismereti 

tantárgyat oktatók 

 
 nemzetiségi tanító 

 
 fejlesztő pedagógus 

 közismereti tantárgyat oktató tanár * 

szakközépiskola szakképzési évfolyamán 
közismereti tantárgyat oktatók 

  közismereti tantárgyat nemzetiségi 

nyelven oktató tanár * 
  logopédus 

 
szakmai elméleti tantárgyat oktató 

tanár* 

szakképző iskolában szakmai elméletet 
oktatók 

  
nemzetiségi nyelvtanár * 

  
szociálpedagógus 

 tanár a szakmai elméleti oktatásban * 

szakiskolában (készségfejlesztő) szakmai 

elméletet oktatók 

  tanár az alapfokú 

művészetoktatásban * 
  együttnevelést segítő 

pedagógus 

 
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató *   tanár a művészetoktatásban *  
 

Tantárgyköteles munkakörök 4 (amelyeket az előző, A) pontban * jelölt) esetén a tantárgycsoport, tantárgy KIR 

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

 

  2019. évben legalább heti két 

órában tanított tantárgy 

tantárgycsoportjának pontos 

megnevezése5: 

 

 

    2019. évben legalább heti két 

órában tanított tantárgy pontos 

megnevezése6: 

 

 

 

B) Pedagógiai szakszolgálatnál jelölhető munkakörök 7 

 gyógypedagógus   fejlesztő pedagógus   gyógytestnevelő tanár 

 pszichológus   logopédus   
iskola- és óvodapszichológia 

koordinátora 

 konduktor   tanácsadó pedagógus   tehetséggondozó koordinátor 

 

 

C) Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynél jelölhető munkakörök 8 

 pedagógiai előadó   pedagógiai szakértő 
 

 

D) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben jelölhető pedagógus munkakörök 9 

 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 kolléga által jelölhető munkakörök 10 

 kisgyermeknevelő   gyógypedagógus   pszichológus 

 szaktanácsadó  
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III/1.2. A minősítési munkakörhöz kapcsolódó további adatok megadása 

A III/1.1. 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 

 görög   örmény  
 

Az A) vagy E) pontban megjelölt gyógypedagógus munkakör esetén ellátott SNI típus és BTM11 (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/2. Az intézmény típusa és az ahhoz kapcsolódó további adatok megadása 

Az intézmény típusa illetve az ellátott feladat megjelölése, amelyben minősülni kíván 12 (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- 

Szakközépiskola- Közismereti 

tantárgy 
  Területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 Javítóintézeti nevelés   
Középfokú nevelés-oktatás- 

Szakközépiskola- Szakképzés   Nevelőszülői hálózat 

 Kollégiumi nevelés-oktatás 

Alapfokú művészetoktatás intézménytípus jelölése esetén a tanszak megnevezése (Csak egy tanszak adható meg, a tanszakok listáját 

megtalálja a Kitöltési Útmutatóban!) 

  2019. évben legalább heti két órában 

tanított tanszak pontos 

megnevezése 13: 
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Pedagógiai szakszolgálat intézménytípus megjelölése esetén egy szakszolgálati tevékenység megadása, amelyből minősítését 

kéri 14 (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 

 

Fejlesztő pedagógus munkakör betöltése 

esetén választható tevékenység  nevelési tanácsadás 

 

Logopédus munkakör betöltése esetén 

választható tevékenység  logopédiai ellátás 

 

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 intézménytípusban, pszichológus munkakör megjelölése esetén a tevékenység 

megadása (Csak egy tevékenység jelölhető!) 

 szakértői bizottsági tevékenység   örökbefogadással kapcsolatos tevékenység 
 

Az intézményvezetőnek engedélyezem, hogy a jelentkeztető felületre a minősítésemhez és a képzésekre való jelentkezéshez 

szükséges igazoló dokumentumok feltöltését elvégezze, hogy a későbbi jogvitás helyzeteket elkerülhessük. 

 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 10/A. §-a alapján a 2019. évi minősítési eljárásra.  

Tudomásul veszem, hogy a szaktanácsadói képzések sikeres lezárása esetén a Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési 

eljárásban való részvételem a képzésre való jelentkezés során tett nyilatkozatom alapján kötelező. 

 

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:………………….........., 2019. …………..……………………        

        …………………………………………………….. 

         jelentkező aláírása 
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Kijelentem, hogy a pedagógustól a Jelentkezési lapot 2019. június 03-ig átvettem, a pedagógust jelentkeztetem az Oktatási Hivatal 

informatikai felületén.  

Intézményvezetői vizsgálat a pedagógus adataira és jogszerű foglalkoztatása kapcsán (Az intézményvezető számára a 

kitöltése kötelező!) 

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

I/1/1. A pedagógus szakmai gyakorlati éveinek számát felülvizsgáltam, a KIR személyi nyilvántartásban helyesen szerepel az adat. 

 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/2. Nyilatkozom, hogy a pedagógus által átadott, a jelentkezés elbíráláshoz szükséges dokumentumokat a jelentkeztető felületre 

hiánytalanul feltöltöm. (Kitöltése kötelező!) 

 Igen  Nem 

 

 

Kelt:………………….........., 2019. …………..……………………  

 

…………………………………………………….. 

       Ph.  intézményvezető aláírása 
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2. Adatlap 

 

2019. évi szaktanácsadói képzésre történő jelentkezés 

I. Pedagógus adatai (Kitöltése kötelező!) 

  Oktatási 

azonosító száma:  
 

  

 

 

II. Hiányterületi azonosító megjelölése 15: 

Szaktanácsadói hiányterületi azonosító kód megjelölése: 

Kérjük, legalább egy, maximum tíz hiányterületet jelöljön meg! 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

 
 

 

 

 

 

Kelt:………………….........., 2019. …………..……………………         

 

 

        …………………………………………………….. 

         jelentkező aláírása 

  

 

Neve: 

előtag családi név utónév 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye, 

ideje: 
 

ország város év hónap nap 

     

Anyja neve: 

előtag családi név utónév 
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Kitöltési Útmutató 

 

A Mesterpedagógus minősítési eljárásra és a szaktanácsadói képzésekre való jelentkezés két különböző adatlapon történik. A 

minősítési eljárásra történő jelentkezéskor a pedagógus vállalja, hogy a szaktanácsadóiképzések sikeres elvégzése után 

Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásban vesz részt. A minősítési eljárás során megjelölhető munkakör/tantárgy NEM 

FELTÉTLENÜL egyezik a hiányterületi listából kiválasztható munkakörökkel/tantárgyakkal.   

 

Minősítési eljárásra történő jelentkezés 

A minősítési eljárásra való jelentkezés során a pedagógusnak meg kell jelölnie azt a munkakört, amelyben a jelentkezés pillanatában 

foglalkoztatják – tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetén az általa a jelentkezéskor legalább heti két órában tanított 

tantárgyat. (A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10/A§ (5) bekezdése alapján) 

 

A jelentkezési lap minden intézménytípus, minden pedagógus-munkakörében foglalkoztatott, a pedagógusok előmeneteli 

rendszerében részt vevő kolléga minősítésre való jelentkezését lehetővé teszi. Az egyes munkakörök esetében szükséges részletező 

adatok köre igen széles, ezt a Jelentkezési lap terjedelme is mutatja. 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 pedagógusra, hagyják üresen! 

 

1 A jelentkezőnek a jelentkezési lap mindkét adatlapját 2 példányban kell kitöltenie és aláírnia, majd átadnia intézményvezetőjének, 

aki az 1. Adatlapot aláírja és lepecsételi. A jelentkezési lap 2 példányából az egyik példányt a pedagógus kapja, a másik példányt 

pedig az intézmény az eljárási időszak végéig, azaz 2020. június 30-ig őrizze meg az irattárában. 

 
2
 Az A)-E) pontok közül ki kell választani, milyen intézményben (nevelési-oktatási intézményben vagy pedagógiai szakszolgálatnál 

vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatás 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 azt az 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. 

 
3

 Nevelési-oktatási intézményben jelölhető munkakörök alapját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. sz. 

mellékletében található munkakörök adják.  

 

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) 

(szakkollégiummal 5. osztály) kíván minősülni. Amennyiben az általános iskolai tanár munkakört választja a pedagógus, 

úgy a jelentkeztetéskor is ezt a munkakört adja meg. 

Tanár a művészetoktatásban – Amennyiben a pedagógus művészeti szakközépiskolában tanít, ezt a munkakört kell megjelölnie. 

 
4 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 

középiskolai tantár; közismereti tantárgyat oktató tanár; tanár az alapfokú művészetoktatásban; tanár a művészetoktatásban; tanár a 

szakmai elméleti oktatásban; szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató; közismereti 

tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár; nemzetiségi nyelvtanár. 

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

 
5 

A 2019. évben 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. 
  

6
 A 2019. évben 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. 
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7
 Pedagógiai szakszolgálatnál jelölhető munkaköröket A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 

26.) EMMI rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 
8
 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 tartalmazza. 

 
9
 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. sz. 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. 

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. 
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 Bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében bölcsődei nevelést ellátó kolléga 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. sz. 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. 
 
12

 A minősítéshez megjelölt munkaköri adatok mellett lényeges annak pontosítása, hogy milyen intézményben kíván minősülni. A 

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

szerint valóban ellát.  

 
13

 Alapfokú művészetoktatás intézménytípus (és korábban tanár az alapfokú művészetoktatásban munkakör) 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     
 

Amennyiben Ön régi tanszakfelosztás szerint tanítja tantárgyát, kérem, hogy a régi tanszakot feleltesse meg a fenti táblázatban 

szereplő, új tanszakelnevezéseknek. A megfeleltetéshez az alábbi linken található anyag nyújt segítséget: 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/AMI_tanszak_megfeleltetes.pdf 
 

14  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. 
 

15 
Szaktanácsadói képzésre való jelentkezés 

A képzésre való jelentkezéssel a Résztvevők vállalják, hogy a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló pedagógus-

továbbképzés sikeres elvégzését követően az Oktatási Hivatal felkérésére szaktanácsadói feladatokat látnak el. A hiányterületi listát 

az Oktatási Hivatal és az illetékes Pedagógiai Oktatási Központ honlapján keresztül érhetik el.  

A listán a hiányterületek „Hiányterületi azonosító”-val vannak ellátva (pl.: SZT001). A jelentkezési lapon a kiválasztott 

hiányterületekhez tartozó azonosítókat szükséges megadni. Kérjük, legalább egy, maximum tíz hiányterületi azonosítót 

tüntessen fel a jelentkezési lap megfelelő rubrikájába!  

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a megadott hiányterületek NEM FELTÉTLENÜL egyeznek a Mesterpedagógus fokozat 

elérését célzó minősítési eljárásra való jelentkezés során megjelölhető munkakörrel/tantárggyal. 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/AMI_tanszak_megfeleltetes.pdf

