
Pályázati felhívás 

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, a szaktanácsadói, valamint az 

egyházi (katolikus, református) szaktanácsadói feladatba való bekapcsolódásra 

 

 

Az Oktatási Hivatal pályázatot hirdet 

 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Épr.) 36. § (5)-(6) bekezdése, valamint a Belügyminiszter nevében eljárva a Köznevelési Államtitkár 

BM/22/2023. iktatószámú, a 2024. évre vonatkozó pedagógusminősítési keretszámról és minősítési tervbe való 

felvétel különös feltételeit tartalmazó közlemény (továbbiakban: miniszteri közlemény) alapján 

 

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, a szaktanácsadói, 

valamint az egyházi (katolikus, református) szaktanácsadói feladathoz kapcsolódó képzésekre és a 

felsorolt tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásra a 

szakértői és szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának 

biztosítása érdekében. 

 

 

A pályázatra való jelentkezés általános feltételei az Épr. és a miniszteri közlemény alapján az alábbiak: 

 

Az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus jelentkezhet, aki legkésőbb 2023. március 31-én aktív 

jogviszonnyal rendelkezik, vagy akinek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 

napot a jelentkezési határidő lejártakor, és aki az Épr. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 

rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, továbbá 

- a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett, 

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

- a szakértői, szaktanácsadói tevékenységének szakterülete megfelel az alábbi területeken fennálló 

szükségleteknek 

o Pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő terület (2024S), a 

hiányterületeket a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.  

o Szaktanácsadói terület (2024T), a hiányterületeket a pályázati felhívás 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

o A miniszterrel pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátására köznevelési szerződést kötött 

egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben végzett szaktanácsadói 

terület (2024E), a hiányterületeket a pályázati felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a felsorolt feltételeknek legkésőbb 2023. március 31. napjáig szükséges megfelelni.  

 

A pályázatra való jelentkezés feltételeit, a kiválasztás részletes szempontjait az adott tevékenységre vonatkozó 

Általános tájékoztató című dokumentumokban olvashatja. 

  

Jelentkezését 2023. március 31-ig adhatja le intézményvezetőjénél a honlapon található Jelentkezési lap - a 

2024. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértői és/vagy 

szaktanácsadói és/vagy egyházi jogi személy által fenntartott (katolikus, református) köznevelési intézményben 

végzett szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásban való 

részvételhez című dokumentum kitöltésével, valamint az Általános tájékoztatóban szereplő, honlapról 

letölthető dokumentumok csatolásával. 

 

  



 

A képzésekre és a 2024S és/vagy 2024T és/vagy 2024E azonosítójú eljárásra kizárólag az intézményvezetője 

a www.oktatas.hu oldalon a Saját oldal / Intézmény menüpontjában a Pedagógusminősítés, tanfelügyelet 

(adminisztráció) ikonon keresztül tudja jelentkeztetni a mindkét fél által aláírt Jelentkezési lap alapján. 

Amennyiben szeretne részt venni a képzésen és az eljárásban, kérjük, intézményvezetője a megadott 

felületen 2023. április 15. éjfélig rögzítse az Ön részvételi szándékát a szükséges adatok kitöltésével és a 

kötelező dokumentumok feltöltésével. A dokumentumok kitöltésével kapcsolatos tájékoztatót a 

www.oktatas.hu oldalon, Kitöltési útmutató néven érheti el. 

 

Ha a jelentkezések száma meghaladja a pályázati felhívás 1., 2., 3. számú mellékletében meghatározott 

keretszámot, akkor az Oktatási Hivatal, valamint a miniszter mérlegelési jogkörében – az Általános 

tájékoztatóban felsorolt előnyben részesítési szempontok alapján – veszi fel a minősítési tervbe, ezáltal a 

szakértői és szaktanácsadói képzésekbe a pedagógust. 

 

A jelentkezésekről szóló döntésről, valamint bekerülés esetén a további teendőkről (a Mesterpedagógus 

pályázat feltöltésének módjáról és határidejéről, a szaktanácsadói képzés időpontjáról, valamint az eljárási díj 

befizetésének módjáról és határidejéről) elektronikus úton, a KIR-ben rögzített e-mail fiókján keresztül 

küldünk tájékoztatást 2023. június 30-ig. 

 

 

 

http://www.oktatas.hu/

