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1. sz. kiegészítő dokumentum 

Az online minősítő vizsga, minősítési eljárás 

technikai szabályai 

Készítette: Oktatási Hivatal 

 

Emberi Erőforrások Minisztere a VIII/6746-1/2020/KOZNEVSTRAT iktatószámú döntésével, a 

pedagógus-továbbképzés vészhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI.11.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése alapján a pedagógus minősítések online lebonyolításáról szóló Közleményében foglaltak 

szerint lefolytatott online pedagógusminősítési eljárás folyamatában a tárgyilagos szakmai értékelés 

érdekében alapfeltétel, hogy a látogatási napon a szereplők között videó- és hangkapcsolat jöjjön létre, 

amely kapcsolatban valamennyi szereplő egyidőben van jelen. 

Az online minősítési eljárás lebonyolításához nélkülözhetetlen technikai feltételek: 

- mikrofonnal és hangszóróval felszerelt számítógép, 

- szélessávú internet. 

Az eljárás – rendkívüli helyzetben – lefolytatható, szabályosnak tekinthető abban az esetben is, ha a 

minősítő bizottság tagjai közül valamelyik résztvevő nem rendelkezik a számítógéphez csatlakoztatott 

kamerával (webkamera). Ilyen esetben ezt a tényt az eljárás érintett jegyzőkönyvében rögzíteni 

szükséges. 

Amennyiben a minősítő bizottság valamely tagja vagy az értékelt pedagógus nem rendelkezik otthoni 

szélessávú interneteléréssel vagy a kapcsolatfelvételhez szükséges eszközzel, úgy javasoljuk az őt 

foglalkoztató intézmény eszközeinek használatát. A http://www.szelessav.hu oldalon van lehetőség 

település szerinti nyilvános internet elérési pontot (eMagyarország Pont) keresni. 

Az online pedagógusminősítési eljáráshoz kapcsolódó látogatási nap lebonyolításához a Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett https://letsmeet.hu/ oldalt kell használni. 

Csak abban az esetben, ha a fenti oldal külső szolgáltatási hiba miatt a minősítési eljárás védési napján 

nem működik, a következő felületek használata engedélyezett: 

Microsoft Teams (https://www.office.com/) 

Jellemzők: 

- videó, hang, képernyőkép és állomány megosztás 

- Microsoft felhasználói fiókot igényel 

Google Meet (https://meet.google.com) 

Jellemzők: 

- Videó, hang, képernyőkép és állomány megosztás 

- Google felhasználói fiókot igényel 

Más platformok (pl. Zoom, Facebook Messenger) alternatív használatát nem megengedett az eljárás 

lebonyolítására, ugyanis azok biztonsága nem garantált! 

A KIFÜ Let’s Meet oldal használatáról az alábbiakban adunk rövid ismertetést. 

http://www.szelessav.hu/
https://letsmeet.hu/
https://www.office.com/
https://meet.google.com/


2 

 

1. Bejelentkezés, szoba létrehozása 

A felület használatához Google Chrome internetes böngésző szükséges. A böngésző ingyenesen 

letölthető az alábbi oldalon: https://www.google.com/intl/hu_hu/chrome/. 

A https://letsmeet.hu/ weblap nyitóoldalán az alábbi bejelentkezési ablakot láthatjuk: 

 

1. ábra - A szoba létrehozása 

Az ablakban alapesetben egy véletlenszerűen megadott (még nem létező) konferenciaszoba 

(továbbiakban: szoba) kódja látható. A minősítő bizottság elnökének (továbbiakban: elnök) itt kell 

létrehoznia a szobát olyan módon, hogy a szoba azonosítójának az eljárás folyamatazonosítóját adja 

meg. Figyelem! A Szakértői eljárásrend az online minősítési eljárásokban című dokumentum III. 

fejezet 2. pontjának d. szakaszában meghatározottak szerint legkésőbb a védést megelőző 15. napon 

próbabeszélgetést szükséges végezniük. Ehhez a próbához a szoba azonosítójának a folyamatazonosító 

egy variánsát kell használni, pl. IXF_9KPD870C49F_próba. 

A folyamatazonosítót megtalálja pl. az értékelő felületen Az értékelés azonosítója sornál, vagy a 

Látogatási beosztások (adminisztráció) felületen A látogatási nap általános adatai oldalon a 

Folyamatazonosító sornál. 

Az eljárás folyamatazonosítóját megadva biztonságos szobát hozhat létre, ugyanis ezt a véletlenszerűen 

generált kódot csak a folyamat szereplői, valamint az Oktatási Hivatal ismeri. 

  

https://www.google.com/intl/hu_hu/chrome/
https://letsmeet.hu/
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A „Tovább” gombra kattintva van lehetősége megadni a saját nevét és az eljárásban betöltött szerepét. 

Erre a jegyzőkönyvek részeként készítendő képernyőkép miatt van szükség, hogy egyértelműen 

beazonosíthatóak legyenek a résztvevők. A teljes nevét adja meg, ugyanakkor ha neve - annak 

hosszúsága miatt - nem férne ki, rövidítheti is.  

Szintén ebben az ablakban van lehetősége kiválasztani, hogy a szobában csak hang, vagy hang és videó 

kapcsolat jöjjön létre. A korábban leírtak alapján mindenképpen a hang és videó lehetőséget válassza! 

 

 

2. ábra - A név megadása 

Kérjük, hogy az elnök az óra/foglalkozásmegbeszélés, valamint portfólióvédés forgatókönyvben 

egyeztetett időpontja előtt 30 perccel korábban hozza létre a szobát! 
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Az elnök megerősítésként e-mailben elküldi a szoba nevét (a folyamatazonosítót) és a már létrehozott 

szoba URL címét (a böngésző címsávjából kimásolható webcímét) a többi tagnak, valamint az értékelt 

pedagógusnak is. 

 

 

3. ábra - Az URL mező 

 

2. A szoba használata, funkciói 

A szoba létrehozásakor azonnal élő videó és hangkapcsolat jön létre az ott tartózkodók között. A saját 

ablakunkban van lehetőségünk ki és bekapcsolni a mikrofont és kameránkat, illetve képernyőmegosztást 

indítani. (4. ábra). 

 

4. ábra - A szoba funkciói 

 

  

Hang némítása/Hang némítás kikapcsolása 

Videó leállítása/Videó indítása 

Képernyőmegosztás indítása 
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Javasoljuk, hogy a beszélgetés során valamennyi résztvevő némítsa le a mikrofonját. A lenémított 

mikrofon esetében a program csak a szóköz billentyű folyamatos nyomva tartásával oldja fel a tiltást – 

így kerülhetjük el, hogy nem kívánt külső zajok is beszűrődjenek a beszélgetésbe. 

 

5. ábra - Hang némításának feloldása a szóköz billentyűvel 

A képernyőmegosztás indítása gombra kattintva a 6. ábrán látható ablak nyílik meg. Itt a megosztandó 

képernyő kijelölését követően a „Megosztás” gombbal tudja elindítani a műveletet. 

Az Alkalmazásablak fül alatt van lehetősége egy éppen futó program kijelölésére a megosztáshoz. 

  

6. ábra – Képernyőmegosztás 
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A portfólióvédés szakaszában a szakmai életutat bemutató prezentáció megtartásakor a fenti két 

lehetőség közül bármelyik választható: az értékelt pedagógus vagy elindítja a teljes képernyő 

megosztását, vagy az Alkalmazásablak fülön kiválasztja a már korábban megnyitott PPT-t.  

 

A megosztott képernyőkép egy új ablakban jelenik meg a felületen, amelyet a benne található gombbal 

teljes képernyős módra tud állítani. (7. ábra) 

 

 

7. ábra - Képernyő megosztása 

A Képernyő megosztásának visszavonását a megosztott képernyő alsó részén megjelenő ablakban 

tehetjük meg. (8. ábra) 

 

 

8. ábra - Képernyőmegosztás visszavonása 
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További lehetőségek: 

A felület jobb felső sarkában található műveleti gombok közül „A konferenciába való belépés 

letiltása” funkciót javasoljuk használni abban az esetben, ha már a minősítés valamennyi szereplője 

belépett a szobába. 

 

9. ábra - Konferenciába való belépés letiltása 

Ha valaki a tiltás közben csatlakozik a beszélgetéshez, (ezt a szoba nevének ismeretében bárki 

bármikor kezdeményezheti) akkor az előszobába kerül és a lakat ikon mellett megjelenik egy 

figyelmeztetés, hogy valaki be akar lépni. A figyelmeztetés pajzs ikonjára kattintva kilistázhatja 

az előszobában lévő személyeket és engedélyezheti nekik a belépést. 

 

10. ábra - Előszobában várakozó személy 

 

Résztvevők listája, chat és fájlmegosztás 

 

11. ábra - Résztvevők listája 
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A „Résztvevők” gombra kattintva listaszerűen megkapja a beszélgetésben résztvevőket, illetve itt van 

lehetőség üzenetküldésre (Chat) és fájlmegosztásra is. 

 

 

12. ábra - Résztvevők, fájlmegosztás, chat 

 

3. Képernyőkép készítése a jegyzőkönyvekbe 

 

Az eljárás azon szakaszában, amikor már valamennyi szereplő sikeresen bejelentkezett a szobába, 

a szakos szakértőnek az óra/foglalkozásmegbeszélés szakaszában, az elnöknek a portfólióvédés 

szakaszában képernyőképet kell készítenie a felületről. A képernyőképet a megfelelő 

jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Felhívom szíves figyelmét, hogy a képernyőkép készítésekor a 

webkamerát kapcsolják ki, hogy fényképük ne jelenjen meg rajta! A képernyőképet olyan módon 

kell elkészíteni, hogy azon látszódjon valamennyi szereplő neve, illetve a Windows asztal jobb alsó 

sarkában található dátum és pontos idő. 

Képernyőképet leggyorsabban a számítógép billentyűzetén található Print Screen (vagy PrtSc) 

gombbal készíthetünk. A gomb megnyomásával a képernyőkép vágólapra kerül, amelyet pl. a Word 

alkalmazásba tudunk beilleszteni. A Word programban a „Mentés másként” művelet során tudjuk 

kiválasztani, hogy PDF formátumban történjen meg a mentés. (13. ábra) 
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13. ábra - Mentés PDF-ként 

Tekintettel arra, hogy az értékelő felületre egy darab PDF fájlt lehet feltölteni, a képernyőképet 

össze kell fűzni a jegyzőkönyv többi részével. Ennek a módja minden PDF megjelenítőnél más, 

javasoljuk az adott programhoz készített használati utasítás (súgó) tanulmányozását. 

 

4. A jegyzőkönyv hitelesítése Ügyfélkapun keresztül 

 

A személyes kontaktusok elkerülése érdekében – amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval 

– javasoljuk a jegyzőkönyvek digitális aláírását. 

A hagyományos minősítési eljárásoktól eltérően az online eljárásoknál jegyzőkönyvenként elég egy 

aláírás is (lsd. a Szakértői eljárásrend az online minősítési eljárásokban című dokumentum III. 

fejezetében található Az online minősítési eljárás dokumentációja című részt). 

Az Ügyfélkapun történő digitális aláírásról a Dokumentumok digitális aláírása Ügyfélkapuval című 2. 

mellékletben találnak részletes leírást.  
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5. A folyamat lezárása, kilépés 

Az értékelés végén a jobb felső sarokban található „Kilépés” gombbal tud távozni a szobából. A szoba 

mindaddig létezik, amíg valamennyi szereplő ki nem lép belőle – így lehetőség van visszalépni is, a 

bejelentkezési ablakban a szoba kódját (a folyamatazonosítót) megadva. 

6. Összegzés 

a. Az online minősítési eljárás során a KIFÜ által fejlesztett Let’s meet felületet kell használni, a 

Microsoft Teams vagy Google Meet program csak szükség esetén használható.  

b. A minősítő bizottság elnökének technikai feladatai: 

a. a szoba létrehozásának és működésének kipróbálása a védés napját megelőző 15 

napban  

b. szoba létrehozása a találkozó előtt 30 perccel 

c. e-mail küldése a résztvevőknek a szoba kódjával és URL-jével 

d. szoba lezárása, ha már valamennyi tag belépett 

e. képernyőkép készítése a portfólióvédési jegyzőkönyvbe 

f. a védési jegyzőkönyv elektronikus aláírása 

c. A minősítő bizottság szakos szakértőjének technikai feladatai: 

a. a kijelölt időpontban csatlakozás a megadott szobához 

b. képernyőkép készítése az óra/foglalkozásmegbeszélés jegyzőkönyvbe 

c. az óralátogatási jegyzőkönyv elektronikus aláírása 

d. A minősítő bizottság intézményi delegált/OH delegált tagjának technikai feladatai: 

a. a kijelölt időpontban csatlakozás a megadott szobához 

e. Az értékelt pedagógus technikai feladatai: 

a. a kijelölt időpontban csatlakozás a megadott szobához 

b. PPT bemutató tartása képernyőmegosztással 

f. Az értékelés befejezést követően a „Kilépés” gombbal a szoba elhagyása. 

 

  

 


