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2. sz. melléklet 

 

A pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) 

Korm. rendelet alapján lefolytatott pedagógusminősítési eljárások online 

megvalósításának eljárásrendje – szakértők számára 
 

Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a pedagógusminősítési eljárás online 

lebonyolításának szabályairól, eljárásrendjéről, az eljárásban résztvevők feladatairól.  

 

I. Jogszabályi felhatalmazás, az online pedagógusminősítési eljárás hatálya 
 

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 az online minősítési eljárásban azok a pedagógusok vehetnek 

részt, akiknek a Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat 

elérését célzó minősítési eljárásukra 2020. november 23. napját követően kerül sor. A 

pedagógusminősítési eljárások online szervezése a 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 4. §-a 

szerint meghatározott, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 

2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig tart. 

Az online minősítési eljárásra külön nem szükséges egyénileg vagy az intézményvezető 

közreműködésével jelentkezni, az a minősítési tervbe bekerült pedagógusok  esetében 

egységesen alkalmazandó. 
 

II. Az online minősítő vizsga, minősítési eljárás általános szabályai, alapelvei, etikai és 

adatvédelmi szabályai 
 

Az online pedagógusminősítési eljárás során nem kerül sor a minősítő bizottság tagjai és a 

minősülő pedagógus közötti személyes találkozásra a védés napján. A Pedagógus I. és 

Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárás óra/foglalkozás-megbeszélés és portfólióvédés 

szakaszában, valamint a Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás során a 

pályázatvédés szakaszában online kapcsolat megvalósításával kell lefolytatni az eljárást. 

A minősítési eljárás szervezési folyamata változatlan, a minősítő bizottsági tagok kijelölése, a 

szervezéshez kapcsolódó határidők változatlanok. 

A minősítési eljárás legsérülékenyebb eleme az online kapcsolat útján folytatott eljárási 

szakasz. Alapelv, hogy a minősítési eljárás lefolytatása a cél, minősítési eljárás nem maradhat 

el az online kapcsolat megszakadása miatt.  
Az elnök feladata és felelőssége, hogy intézkedéseivel megelőzze, illetve megtalálja az 

esetlegesen kialakult helyzet megoldásának módját a jelen eljárásrendben és Az online minősítő 

vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai című 1. sz. kiegészítő dokumentum alapján. 

 

Javaslatok megelőző alternatív intézkedések tervezéséhez arra az esetre, ha az online kapcsolat 

a minősítési eljárás napján nem működne vagy megszakadna: 

- ha a védés napján a tervezett időpontban megszakad az online kapcsolat, akkor az eljárás 

aznap megvalósítható más időpontban és/vagy más platformon, 

- a pedagógus és a bizottsági tagok az őket foglalkoztató intézményben folytathatják az 

eljárást adott védési napon más időpontban online kapcsolattal vagy telefonos 

konferenciabeszélgetéssel, 

- egyéb, helyi sajátosságokat figyelembe vevő megoldások alkalmazásával. 
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A fenti alternatív intézkedések tervezhetők abban az esetben is, ha a pedagógus vagy a 

bizottsági tagok az egyeztetés alapján nem rendelkeznek stabil online kapcsolat létrehozására 

alkalmas eszközzel, vagy szolgáltatással. 

Alapelv, hogy a tervezetteknek megfelelően online kapcsolattal induló, de alternatív online 

módon befejezett eljárás is megvalósult eljárásnak tekintendő. 

Az online kapcsolat megvalósulásával kapcsolatos, a tervezett eljárásrendtől eltérő minden 

intézkedést a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot célzó eljárások esetén a Portfólióvédési 

jegyzőkönyvben, a Mesterpedagógus fokozatot célzó eljárások esetén az Összegző értékelés 

dokumentumában szükséges rögzíteni.  

Az online pedagógusminősítési eljárás során minden résztvevő számára elvárás az etikai és 

adatvédelmi szabályok betartása: 

- minden online kapcsolati ponton csak az érintett személy legyen jelen (a pedagógus 

és az intézményi delegált tartózkodhat egy helyiségben a kellő távolság 

megtartásával, de rajtuk kívül más személy nem lehet jelen), 

- kamerát úgy kell beállítani, hogy a résztvevők számára látható kép (környezet) a 

lehető legsemlegesebb legyen, 

- a résztvevők az óra/foglalkozás megbeszélés, a portfólióvédés, illetve a 

pályázatvédés eseményéről a saját gépükön keresztül felvételt nem készíthetnek. 

 

III. Eljárásrend a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot célzó online minősítési 

eljárásokban 
 

A minősítési eljárás szervezési folyamata és a szervezéshez kapcsolódó határidők változatlanul 

hagyása mellett az alábbi eljárásrendet szükséges követni. 

 

A védés napját megelőzően: 

1. A minősítési eljárás értékelési felületei a hagyományos módon a védés napját megelőző 

30. napon nyílnak meg, ekkor a bizottság tagjai megkezdik az előzetes értékelést. A 

hiánypótlás bekérésére, az esetleges Nyilatkozat beküldésére vonatkozó eljárásrendi 

szabályok nem módosulnak. 

2. A minősítő bizottság elnöke legkésőbb a védést megelőző 15. napon: 

a. Felveszi a kapcsolatot a résztvevőkkel, egyeztetve az eljárás részleteit, a 

feladatokat, és a határidőket. 

b. A megbeszélés során a résztvevőknek meg kell határozniuk a kapcsolatfelvétel 

módját, figyelemben tartva a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket. 

Segítséget Az online minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai c. 1. 

sz. kiegészítő dokumentumban találnak. 

c. A minősítő vizsgán és minősítési eljárásban az Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. 

dokumentum alapján egyéb résztvevők (pl.: mentor, fenntartó delegáltja) 

meghívásáról a pedagógus gondoskodik. 

d. Az online kapcsolatért felelős elnök szakértő a védést megelőző 15 napban a 

kapcsolat kipróbálására előre egyeztetett időpontban és platformon elindítja a 

konferenciabeszélgetést. Javasoljuk, hogy az esetleges technikai problémák 

miatt a kapcsolatfelvétel alternatív formáit is próbálják ki (pl. másik platformra 

történő bejelentkezés)! A próba során az elnök biztosítsa a lehetőséget a 

pedagógusnak arra, hogy gyakorolja a prezentáció indításának és megosztásának 

módját. 
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3. A védést megelőző 10. napig a pedagógus 2020. szeptember 1-től személyes 

kontaktussal vagy digitális munkarendben megtartott 2 db óra/foglalkozástervet, annak 

megvalósítására vonatkozó reflexiót, a tematikus tervet/terveket, illetve az érintett 

csoportokra vonatkozó rövid, az anonimitási szabályok betartásával készített 

csoportprofilt küldi el e-mailben a minősítő bizottság elnökének, aki a dokumentumokat 

a minősítő bizottság tagjainak továbbítja. A hagyományos és/vagy digitális 

óráról/foglalkozásról készült dokumentumok kizárólag 2020. szeptember 1. napját 

követő időszakból származhatnak. (Elfogadható a két óra/foglalkozásterv abban az 

esetben is, ha az egyik személyes kontaktussal megtartott, a másik digitális 

munkarendben megvalósult eseményről szól.) 

A pedagógusok videókat adatvédelmi okok miatt nem küldhetnek el a minősítő 

bizottság tagjainak, az esetlegesen mégis elküldött videókat azonnal törölni kell, azok a 

minősítés értékelésénél nem vehetők figyelembe. 

Az óra/foglalkozás megtartásáról vagy a tanulók/gyermekek produktumairól készült 

képek küldése esetén az Útmutató anonimitási szabályait szükséges betartani.  

A bizottság tagjai a portfólióra vonatkozó kérdéseket a felületen keresztül tehetik fel a 

hagyományos módon a védést megelőző 7. napig. A minősítő bizottság elnöke a 

kérdéseket a védést megelőző 5. napig összegezve rögzíti a felületen a pedagógus 

számára. 

 

A védés napján: 

1. A védés napján a minősítő bizottság elnöke az előre egyeztetett időpont előtt 30 perccel 

létrehozza a „chatszobát”, melynek linkjét e-mailben elküldi a minősülő pedagógus és 

a minősítő bizottság tagjainak e-mail címére Az online minősítő vizsga, minősítési 

eljárás technikai szabályai című 1. sz. kiegészítő dokumentumban leírtak alapján. A 

minősítő vizsga vagy minősítési eljárás portfólióvédésére a pedagógus által meghívott 

egyéb résztvevők (pl.: mentor, fenntartó delegáltja) számára a belépési linket a 

pedagógus küldi el. 

 

2. A kijelölt időpontban a résztvevők online (lehetőség szerint video beszélgetés) 

kapcsolatot létesítenek. Az online minősítési eljárásban a bizottság tagjainak ügyelniük 

kell arra, hogy a kapcsolatfelvételt a külső körülmények ne zavarják meg. Az online 

kapcsolat során a II. fejezetben rögzített etikai és adatvédelmi szabályok betartása 

minden résztvevő számára elvárás. 

Amikor már minden résztvevő rendelkezik az összes feltétellel (hang és kép), az elnök 

lehetőséget biztosít valamennyi résztvevő számára egy rövid bemutatkozásra annak 

érdekében, hogy egyértelműen azonosítható legyen a résztvevők személye és a 

minősítési eljárásban betöltött szerepe. 

Technikai probléma esetén az online kapcsolatért felelős elnök szakértőnek szükséges 

az újabb kapcsolat létrehozását megkísérelnie a korábban egyeztetett sorrendben és 

módokon. 

 

3. A pedagógus és a minősítő bizottság tagjai összesen kb. 100 percben az alábbi 

tevékenységeket végzik: 

a. a szakos szakértő irányításával kb. 40 percben megtörténik az 

órák/foglalkozások megbeszélése 

i. a szakos szakértő köszönti a résztvevőket, tájékoztatja őket a 

megbeszélés céljáról és menetéről, 
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ii. a pedagógus elmondja önértékelését, a megvalósítás/tervezés 

szempontjait, eredményességét, összefüggéseit - bemutatva a 

csoportjellemzők, egyéni jellemzők figyelembevételét, a téma korábbi 

óráival kapcsolatos tapasztalatait, a megvalósítás lehetséges vagy 

tényleges nehézségeit és sikereit, stb., 

iii. a minősítő bizottság tagjai és az óra/foglalkozás megbeszélésen 

résztvevők megfogalmazhatják véleményüket a megvalósítással, az 

elhangzottakkal kapcsolatban, 

iv. a szakos szakértő a kompetenciák mentén értékeli a pedagógust – az 

értékelés menetébe építve be az esetleges kérdéseit, 

v. a pedagógus reflektál, válaszol az elhangzottakra, 

vi. amennyiben a Gyakornok online minősítő vizsgáján a mentor is részt 

vesz, az óra/foglalkozás megbeszélés végén a mentort az online 

kapcsolatból való kilépésre az elnök felkéri és ennek megtörténtéről 

meggyőződik, 

vii. a szakos szakértő lezárja az óra/foglalkozás megbeszélést, átadja a szót 

az elnöknek (a résztvevők az online kapcsolatból nem lépnek ki). 

 

b. Az elnök szakértő irányításával zajlik a portfólióvédés, a szakmai beszélgetés 

60 percben:  

i. az elnök köszönti a jelenlévőket, tájékoztatja a pedagógust a 

portfólióvédés céljáról, és a portfólióvédés eljárásrendjéről, 

ii. a pedagógus a prezentáció dokumentuma megosztásával bemutatja 

szakmai tevékenységét - maximum 15 perc (amennyiben a 

prezentációban szerepel videó, annak lejátszása az általános adatvédelmi 

intézkedések betartása mellett a védés napján megengedett, azaz zárt 

körben, a megtekintés időpontjában a jelenlévők körében osztható meg),. 

iii. a pedagógus szóban válaszol a bizottság tagjai által előzetesen feltett, a 

portfólióra vonatkozó kérdésekre – ezt a prezentációba építve is 

megteheti, 

iv. szakmai beszélgetést folytatnak, melynek célja az értékeléshez 

szükséges elegendő információ összegyűjtése, 

v. az elnök zárja a portfólióvédés szakaszát, tájékoztatva a pedagógust a 

további folyamatról és megszünteti az online kapcsolatot. 

 

Az online minősítési eljárás dokumentációja:  

 

1. A minősítési eljárás során 3 jegyzőkönyv készül (2 db Óra/foglalkozáslátogatási és 

1 db Portfólióvédési jegyzőkönyv), a jegyzőkönyvek tartalmának egyeztetése és 

jóváhagyatása e-mailben, elektronikus úton történik az érintettek között. Az elnök 

ezt a levelezést 5 évig megőrzi. A végleges értékelés csak akkor végezhető el, ha a 

dokumentumok az Oktatási Hivatal informatikai felületére feltöltésre kerülnek PDF 

formátumban a szakos szakértő és az elnök szakértő által. 

a) A jegyzőkönyvben a Megfigyelés helye/Portfólióvédés helyszíne, címe mező 

kihúzható, a törzsszövegben mindenképpen szükséges feltüntetni, hogy az 

eljárás a 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet által meghatározott online 

minősítési eljárásrend alapján zajlott. 
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b) Mindkét jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az eljárás lebonyolítása az 

online minősítési eljárásra érvényes szabályok alapján történt, valamint azt 

is, hogy a jegyzőkönyv tartalmát az érintettek az elektronikus egyeztetést 

követően jóváhagyták. 

c) A Portfólióvédés jegyzőkönyvéhez szükséges csatolni a pedagógus által 

hiánypótlásként benyújtott dokumentumokat. A hiánypótoltatott 

dokumentumot a pedagógusnak elég csak egy helyen aláírnia. Amennyiben 

a megfelelő technikai háttér számára nem biztosított, úgy a dokumentum 

aláírás nélkül is elfogadható. 

d) Az online kapcsolattal megvalósított óra/foglalkozás megbeszélés és 

portfólióvédés megvalósulásáról külön-külön képernyőképet kell készíteni 

úgy, hogy a chatszobában résztvevők neve és a dátum is látható legyen 

(arckép nem). Az óra/foglalkozás megbeszélésről készült képernyőképet a 

szakos szakértő, a portfólióvédésről készített képernyőképet az elnök készíti 

el. 

e) A jegyzőkönyvekre iktatószámot nem kell felvezetni. 

f) Az Óra/foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv aláírása és feltöltése a felületre: 

 A szakos szakértő - a pedagógus által előzetesen megküldött 

dokumentumokkal és az óra/foglalkozás megbeszélésről készített 

képernyőképpel egybeszerkesztve – az Ügyfélkapun keresztül 

elektronikus aláírással látja el Az online minősítő vizsga, minősítési 

eljárás technikai szabályai c. 1. sz. kiegészítő dokumentumban és a 

Dokumentumok digitális aláírása Ügyfélkapuval c. 2. sz. kiegészítő 

dokumentumban rögzítettek alapján, majd azt követően feltölti a 

felületre.  

 A Saját oldal/Bizottság menüpont alatt megtalálható az 

Óra/foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv word formátumban, amely 

elektronikusan kitöltve és egyesítve a fenti dokumentumokkal 

Ügyfélkapun keresztül elektronikus aláírással látható el. 

 Amennyiben nem megoldható az elektronikus aláírással történő 

hitelesítés, abban az esetben a hagyományos módon az 

Óra/foglalkozáslátogatási jegyzőkönyvet kinyomtatva és aláírva, a 

fenti dokumentumokkal egybeszkennelve a szakos szakértő tölti fel 

a felületre. 

g) A Portfólióvédési jegyzőkönyv aláírása és feltöltése a felületre: 

 Az elnök - az esetleges hiánypótlásra beküldött dokumentumokkal és 

a portfólióvédésről készített képernyőképpel egybeszerkesztve - az 

Ügyfélkapun keresztül elektronikus aláírással látja el Az online 

minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai c. 1. sz. 

kiegészítő dokumentumban és a Dokumentumok digitális aláírása 

Ügyfélkapuval c. 2. sz. kiegészítő dokumentumban rögzítettek 

alapján, majd azt követően feltölti a felületre. 

 A Saját oldal/Bizottság menüpont alatt megtalálható a 

Portfólióvédési jegyzőkönyv word formátumban, amely 

elektronikusan kitöltve és egyesítve a fenti dokumentumokkal 

Ügyfélkapun keresztül elektronikus aláírással látható el. 

 Amennyiben nem megoldható az elektronikus aláírással történő 

hitelesítés, abban az esetben a hagyományos módon a Portfólióvédési 

jegyzőkönyvet kinyomtatva és aláírva, a fenti dokumentumokkal 

egybeszkennelve az elnök tölti fel a felületre. 
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h) A jegyzőkönyvek eljuttatása az intézmény részére: 

A szakos szakértő a fentiekben leírt módon egybeszerkesztett és aláírt 

Óra/foglalkozáslátogatási jegyzőkönyvet elektronikus úton elküldi az elnök 

részére, aki szintén elektronikus úton továbbítja a Portfólióvédési 

jegyzőkönyvvel együtt a minősülő pedagógus intézménye részére. 

 

Értékelés:  

Az értékelés szempontrendszere és módszere, technikája és határideje változatlan. 
 

 

IV. Eljárásrend Mesterpedagógus fokozatot célzó online minősítési eljárásokban 
 

A védés napját megelőzően: 

1. A minősítési eljárás értékelési felületei hagyományos módon a védés napját megelőző 

30. napon nyílnak meg, a bizottság tagjai megkezdik az előzetes értékelést – az 

eljárásrend változatlan. A hiánypótlás bekérésére, az esetleges Nyilatkozat beküldésére 

vonatkozó eljárásrendi szabályok nem módosulnak. 

2. A minősítő bizottság elnöke legkésőbb a védést megelőző 15. napon felveszi a 

kapcsolatot a résztvevőkkel, egyeztetve az alábbiakat:  

- az eljárás részleteit, feladatokat és határidőket,  

- az online minősítési eljárásban az online platform használatára vonatkozó javaslatot, 

amelyhez rendelkezésre áll Az online minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai 

szabályai c. 1. sz. kiegészítő dokumentum, a platform kiválasztásának fontos 

szempontja, hogy a felületen lehetőség legyen prezentáció bemutatására, 

- gondoskodik alternatív megoldásról arra az esetre, ha az online kapcsolat a 

pályázatvédés napján nem működne vagy megszakadna, 

- az online platform előzetes közös kipróbálásának időpontját, 

- megadja a bizottsági tagok személyes telefonos elérhetőségét, 

- tájékoztatást ad arról, hogy a pedagógus a védési esemény nyilvánosságának 

biztosítására a platform által biztosított létszámban hívhat meg résztvevőket, 

akiknek a pályázatvédésen való részvételéről a minősülő pedagógus gondoskodik 

(javasolt létszám 5 fő), 

- kitér az online kapcsolat adatbiztonságára és a II. fejezetben rögzített etikai és 

adatvédelmi szabályaira és minden olyan egyedi szabályra, amely az adott 

pályázatvédésen vagy az alternatív pályázatvédési eseményen felmerülhet. 

3. Amennyiben a pályázat az előzetes értékelés eredménye alapján sikertelen, az 

eljárásrend alapján kell eljárni és az elnöknek fel kell tölteni a felületre az Összegző 

értékelést minél előbb, de legkésőbb a védés napját megelőző 5. napig. Ebben az esetben 

nincs szükség a további, online kapcsolatra vonatkozó intézkedés megtételére. 

4. A bizottság tagjai a pályázatra vonatkozó kérdéseiket a hagyományos módon tehetik fel 

a védést megelőző 7. napig, melyet a minősítő bizottság elnöke a védést megelőző 5. 

napig összegez. 

5. Az online kapcsolat kipróbálása a pályázatvédés előtti 15 napban 

a. Az elnök a kapcsolat kipróbálására előre egyeztetett időpontban és platformon 

elindítja a konferenciabeszélgetést. Lehetőséget ad a pedagógus számára a 

prezentáció bemutatásának kipróbálására. 

b. Amennyiben értelmezhető, kipróbálják az alternatív kapcsolatfelvétel formáját 

is.  
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A védés napján: 

1. Pályázat védése online formában  

a. Az elnök a védési időpont előtt 30 perccel létrehozza a „chatszobát”, melynek 

linkjét e-mailben elküldi a minősülő pedagógus és a minősítő bizottság tagjai e-

mail címére Az online minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai c. 

1. sz. kiegészítő dokumentumban leírtak alapján. A minősítő vizsgára vagy 

minősítési eljárásra a pedagógus által meghívott egyéb résztvevők számára a 

belépési linket a pedagógus küldi el. 

c. Az elnök elindítja a konferenciabeszélgetést az alábbi résztvevők bevonásával: 

- pedagógus, 

- bizottsági tagok, 

d. pedagógus által meghívottak. 

e. Amikor már minden résztvevő rendelkezik az összes feltétellel (hang és kép), az 

elnök lehetőséget biztosít valamennyi résztvevő számára egy rövid 

bemutatkozásra annak érdekében, hogy egyértelműen azonosítható legyen 

résztvevők személye és a minősítési eljárásban betöltött szerepe. 

f. A pályázat védésének eljárásrendjében nincs változás: a pedagógus 25-25 

percben prezentál, prezentációjába beépítve válaszol a minősítő bizottság 

előzetesen feltett kérdéseire - prezentációját a felületen megosztja a minősítő 

bizottság tagjaival. 

g. Amennyiben az online kapcsolat a pályázatvédés során technikai okokból 

megszakad, az elnök megkísérli az ismételt kapcsolat létrehozását a 

pályázatvédés résztvevőivel. 

h. Amennyiben a pályázatvédés az online kapcsolat technikai hibája miatt nem 

folytatódhat, akkor az elnök az előre egyeztetett alternatív megoldás 

kezdeményezésével koordinálja a pályázatvédés megvalósítását. Erre az esetre 

a megvalósítás elsődleges szempontja, hogy a bizottság tagjai és a pedagógus 

tudják folytatni a pályázatvédést. A minősítési eljárás megvalósultnak tekinthető 

akkor is, ha a pályázatvédésre a pedagógus által meghívottak részvétele már nem 

biztosítható.  

i. A szakmai beszélgetés a pályázatvédést követően megszakítás nélkül online 

formában megvalósítható, ezt követően az online kapcsolatból való kilépésre az 

elnök felkéri a pedagógust és a meghívottakat és ennek megtörténtéről 

meggyőződik. 

4. A minősítő bizottság tagjainak rövid egyeztetése egymás között online formában   

a. Az elnök levezeti az online egyeztetést kizárólag a bizottság tagjai részvételével.  

b. A rövid online szakmai egyeztetést követően az elnök értesíti a pedagógust 

(telefonon, emailen) az online kapcsolathoz való csatlakozásról.  

5. Minősülő pedagógus számára rövid elnöki összegzés online formában 

a. Az elnök meggyőződik arról, hogy a pedagógus jelen van az online 

megbeszélésen és működik a hang (és a képi) kapcsolat. 

b. Az elnök a rövid összegzését követően lezárja a konferenciabeszélgetést és 

résztvevők kilépnek az online kapcsolatból. 

 

Értékelés 

Az értékelés szempontrendszere és módszere, technikája változatlan. 
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A pályázatvédés dokumentációja 

a. Az Összegző értékelés dokumentumában mindenképpen szükséges feltüntetni, 

hogy az eljárás a 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet által meghatározott online 

minősítési eljárásrend alapján, a minősülő pedagógus és a minősítő bizottság 

személyes találkozása nélkül zajlott.  

b. Az online kapcsolattal megvalósított pályázatvédésről az elnöknek 

képernyőképet kell készíteni úgy, hogy a chatszobában résztvevők neve és a 

dátum is látható legyen (arckép nem). 

c. Az Összegző értékelés dokumentumát az elnök - az esetleges hiánypótlásra 

beküldött dokumentumokkal és a pályázatvédésről készített képernyőképpel 

egybeszerkesztve - az Ügyfélkapun keresztül elektronikus aláírással látja el Az 

online minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai c. 1. sz. kiegészítő 

dokumentumban rögzítettek alapján, majd azt követően feltölti a felületre. 

d. Amennyiben nem megoldható az elektronikus aláírással történő hitelesítés, az 

Összegző értékelés dokumentumát a hagyományos módon kinyomtatva és 

aláírva, a fenti dokumentumokkal egybeszkennelve az elnök tölti fel a felületre. 

 

V. Eljárásrend reflektív értékelő interjú, reflektív interjú alapú eljárásokban online 

megvalósítás esetén 
 

A reflektív értékelő interjú és reflektív interjú alapú eljárások online megvalósítására vonatkozó 

eljárásrendi elemek megegyeznek a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatot célzó eljárásoknál 

leírtakkal.  

 

A reflektív interjúk és reflektív értékelő interjúk esetén 3 hónapnál nem régebbi tevékenységre 

vonatkozó különböző dokumentumokat (esettanulmány, vizsgálat, felmérés, vezetői 

dokumentumok) kell küldeni a minősítő bizottság részére 10 nappal a minősítés előtt. 

Ammenyiben felmerül a pedagógusok részéről, hogy nem tudnak becsatolni a pandémia okán 

kialakult helyzet miatt 3 hónapnál nem régebbi dokumentumot, elfogadható 2020.01.01-ét 

követően készült dokumentum is. 
 

VI. Panaszeljárás online minősítési eljárásban megvalósult minősítések esetén 

 

Panaszeljárás során az eljárásrendi szabályok az online minősítési eljárásrend szerint 

megvalósított eljárások esetén jelen eljárásrendben rögzített szabályokkal egészülnek ki. 

 

VII. Szakértői költségtérítés szabályai 
 

Az online minősítési eljárásban nem kell papír alapon továbbítani a minősülő pedagógus 

intézményébe dokumentumot, így postaköltség nem merül fel. 

Szükséges esetben a szakértő az őt foglalkoztató intézményben valósítja meg az online 

kapcsolattal vagy telefonos konferenciabeszélgetéssel lefolytatott minősítést, utazási költség 

nem számolható el az online minősítési eljárásban.  

 

VIII. Az online pedagógusminősítési eljárások szakmai támogatása 

 

Az online pedagógusminősítési eljárásokra vonatkozó gyakori kérdések listája (GYIK) 

folyamatosan bővül, amely az alábbi elérési helyen megtekinthető: 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/GYIK.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/GYIK.pdf
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A jelen eljárásrendben és a GYIK-ben szabályozottakon kívüli kérdése esetén a területileg 

illetékes Pedagógiai Oktatási Központ ad tájékoztatást. 

 

A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége az alábbi elérési helyen megtekinthető: 
 

https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/pedagogiai_oktatasi_kozpontok 

 

 

IX. KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK 
 

1. Az online minősítő vizsga, minősítési eljárás technikai szabályai 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/1_sz_kiegeszito_dokumentum.pdf  

 

2. Dokumentumok digitális aláírása Ügyfélkapuval 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/2_sz_kiegeszito_dokumentum.pdf  

 

https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/pedagogiai_oktatasi_kozpontok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/1_sz_kiegeszito_dokumentum.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2020/2_sz_kiegeszito_dokumentum.pdf

