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BM/22/2023 

 

KÖZLEMÉNY 

 

 

A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) 

BM utasítás alapján a Belügyminiszter nevében eljárva a Köznevelési Államtitkár a 

BM/22/2023 iktatószámú döntésével 25 000 főben határozta meg a 2024. évre vonatkozó 

pedagógus-minősítési keretszámát és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeit. 
 

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

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Épr.) 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 

2024. évre a következő minősítésekre biztosított a keretszám: 
 

– a Pedagógus I. fokozatra irányuló, a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók 

számára kötelező minősítő vizsgák, ideértve a korábbi sikertelen minősítés miatti 

megismételt minősítő vizsgákat is [Épr. 2. §, 15/C.§], 

– a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló kötelező minősítési eljárások [Épr. 3. §], 

– a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló, jelentkezés alapján lebonyolítandó 

minősítési eljárások [Épr. 3. §], 

– a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló, a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő személyek jelentkezése alapján lebonyolítandó minősítési eljárások [nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (9), (9c) bekezdés], 

– a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, a fejlesztő támogató, a fejlesztő innovátori 

vagy az intézményvezetői tevékenységet célzó általános minősítési eljárásokra [Épr. 4. § 

(1) bekezdés],  

– a Mesterpedagógus fokozat megújítására irányuló pályázati eljárásokra [Épr. 8. § (5) 

bekezdés],  

– a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló pályázati eljárásokra [Épr. 5. §], valamint   

– a Kutatótanár fokozat megújítására irányuló pályázati eljárásokra [Épr. 8. § (5)  

bekezdés], 

– meghatározott személyek meghatározott feltételeknek történő megfelelésük esetén, 

önkéntes kezdeményezésük alapján címzetes Pedagógus I., címzetes Pedagógus II., 

címzetes Mesterpedagógus és címzetes Kutatótanár fokozatot szerezhetnek [Épr. 5/A. § 

(1) bekezdés]. 

 

A Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 

pedagógusminősítési szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet célzó minősítési eljárásra 

az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus jelentkezhet, aki az Épr. 4. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglaltak szerint rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű 

végzettséggel [Épr. 35. § (4) bekezdés], továbbá:  
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– a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett, 

– 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása. 

 

Az Épr. 36.§ (5), (6) bekezdései alapján a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásához 

szükséges pályázaton való részvétel egyéb feltételei és a hiányterületekre vonatkozó 

információk és keretszámok az Oktatási Hivatal honlapján tekinthetők meg. 

 

A nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezés feltétele a jelentkezési 

dokumentumok megfelelő tartalommal és formátumban történő feltöltése a jelentkezési 

határidőig. A kötelező minősítő vizsga letételére, minősítési eljárásban való részvételre 

kötelezetteket a munkáltató értesíti.  

 
Budapest, 2023. elektronikus időbélyegző szerint 

 

 

  Dr. Maruzsa Zoltán 

                                    köznevelési államtitkár 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

BM/22-5/2023. 
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