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Jelentkezési lap nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára 1 

 

2023. évi minősítő vizsgán, minősítési eljárásban való részvételhez (eljárásazonosító: 2023A) 

Minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkező által kitöltendő 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a jelentkezési lapot és a kitöltési útmutatót! Az Ön által megadott adatok alapján rögzíti 

intézményvezetője a minősítésre való jelentkezését az informatikai felületen. 

I. Intézményi adatok (Kitöltése kötelező!) 

Intézmény OM 

azonosítója:  
 

 

Intézmény 

hivatalos neve: 

 

 
II. Alkalmazott adatai (Kitöltése kötelező!) 

  Oktatási azonosító 

száma:  
 

  E-mail cím: 

(KIR-ben szereplő)  
 

  

 

 
III. Jelentkezési adatok (Kitöltése kötelező!) 

1. Az elérni kívánt besorolási fokozat 2 (Egy célfokozat jelölhető, kitöltése kötelező!) 

 
Pedagógus I. célfokozat (kötelező minősítő 

vizsga Gyakornokoknak)   Pedagógus II. célfokozat 
 

 
Pedagógus I. célfokozatra történő jelentkezés esetén a gyakornoki idő lejártának dátuma (Gyakornokok számára kitöltése 

kötelező!) 3 

 

  A gyakornoki idő lejártának dátuma: 2023.. . 
 
 

  

 

Neve: 

előtag családi név utónév 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye, 

ideje: 
 

ország város év hónap nap 

     

Anyja neve: 

előtag családi név utónév 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

2. Munkakör kiválasztása, amelyben jelenleg foglalkoztatják:
 4

 (Csak egy munkakör választható!) 

 ápoló   hangszerkarbantartó   pedagógiai asszisztens 

 dajka   iskolai szociális munkás   pedagógiai felügyelő 

 gondozónő és takarítónő   jelmez- és viselettáros   pszichopedagógus 

 
gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős   könyvtáros   rendszergazda 

 
gyermek- és ifjúságvédelmi 

felügyelő   laboráns   szabadidő-szervező 

 gyógypedagógiai asszisztens   műszaki vezető   szakorvos 

 gyógytornász   
óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi 

titkár, szakszolgálati titkár   úszómester 

 
 

3. Pedagógus munkakör megnevezése, amelyből hospitál – tantárgyköteles munkakör esetében a tantárgy megnevezése is: 

(Csak egy munkakör jelölhető! Gyakornokok számára kitöltése kötelező!)
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A hospitálás az intézményben megoldható (Csak egy jelölhető! Gyakornokok számára kitöltése kötelező!) 
6
: 

 Igen  Nem 

 

 

Hozzájárulok, hogy az intézményvezető a jelentkeztető felületre a minősítésemhez szükséges igazoló dokumentumok feltöltését 

elvégezze. 

 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 (továbbiakban: Épr.)10/A. §-a alapján a 2023. évi minősítési eljárásra.  

Az eljárásra való jelentkezésem visszavonására kizárólag a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján van módom. 

 

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:………………….........., 2022. …………..……………………        

         

…………………………………………………….. 

                Jelentkező aláírása 
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Intézményvezető által kitöltendő 

 

Kijelentem, hogy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személytől a jelentkezési lapot 2022. 

március 31-ig átvettem, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy jelentkezését rögzítem az 

Oktatási Hivatal informatikai felületén 2022. április 19-ig.  

I. Intézményvezetői vizsgálat a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy 

adataira és jogszerű foglalkoztatására vonatkozóan (Az intézményvezető számára a kitöltése kötelező!) 

1/1. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy szakmai gyakorlati éveinek számát és a 

jelentkezéshez szükséges személyes adatokat (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) felülvizsgáltam, a KIR személyi 

nyilvántartásban helyesen szerepelnek az adatok.7 

 Igen  Nem 

1/2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy szakképzettségeit, szakképesítéseit, 

megvizsgáltam, azok a KIR személyi nyilvántartásban hiánytalanul és megfelelően szerepelnek. 

 Igen  Nem 

1/3. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy az alábbi pedagógus 

szakképzettséggel/szakképesítéssel rendelkezik:
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Megnevezése Szintje Megszerzés helye Megszerzés ideje 

Képzés típusa 

(osztatlan, nem 

osztatlan) 

1.      

2.      

3.      

4.      

1/4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy gyakornoki idejét az Épr. alapján 

megvizsgáltam, az alábbi időszakot/időszakokat ismertem el (Gyakornok esetében kitöltése kötelező!): 

   Intézmény neve, 

címe 

Munkakör 

megnevezése 

Tantárgy(ak) 

megnevezése 
(amennyiben van) 

Be nem 

számítható 

időszak(ok) 

(kezdete – vége) 

Szakmai 

gyakorlat 

időtartama  

(év, hónap, nap) 

1.           

2.           

3.           

4.           
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   Intézmény neve, 

címe 

Munkakör 

megnevezése 

Tantárgy(ak) 

megnevezése 
(amennyiben van) 

Be nem 

számítható 

időszak(ok) 

(kezdete – vége) 

Szakmai 

gyakorlat 

időtartama  

(év, hónap, nap) 

5.           

6.           

 
 Összesen 
  
  
  

  

 

1/5. Nyilatkozom, hogy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy hozzájárulása alapján  a 

minősítéséhez szükséges igazoló dokumentumokat a jelentkeztető felületre feltöltöm.
9

 

 Igen  Nem 

 

 

Kelt:………………….........., 2022. …………..……………………        

         

 

 

…………………………………………………….. 

       Ph.       intézményvezető aláírása 
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Kitöltési Útmutató 

 

1 A Jelentkezőnek a jelentkezési lapot 2 példányban kell kitöltenie és aláírnia, majd átadnia intézményvezetőjének 2022. március 31-ig. A 

jelentkezési lap 2 példányát átvételkor az intézményvezető is aláírja, illetve kitölti a jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos részt. A jelentkezési 

lap 2 példányából az egyik példányt az alkalmazott kapja, a másik példányt pedig az intézmény az eljárási időszak végéig, azaz legalább 2024. 

június 30-ig megőrzi az irattárában.  

 
2 Az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus jelentkeztető felületen a 2023. évi általános eljárásban egy jelentkezőhöz kizárólag egyetlen 

minősítési eljárás rögzíthető be. 

 

Célfokozat az eljárásban: Pedagógus I. (kötelező minősítő vizsga Gyakornokoknak) 

 

Minősítő vizsgára kötelezett a jelentkezési időszak időtartama alatt aktív jogviszonnyal rendelkező, Gyakornok fokozatba besorolt, pedagógus 

életpálya hatálya alá tartozó, az Épr. 15/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező 

foglalkoztatott, akinek az Épr. 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti gyakornoki ideje 2023-ban jár le – ideértve a korábbi sikertelen minősítés miatt 

meghosszabbított gyakornoki időt is. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy első minősítő vizsga esetén az osztatlan tanárképzésben szerzett pedagógus 

végzettség esetében egy év gyakornoki idő számítása szükséges.  

 

Célfokozat az eljárásban: Pedagógus II. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (9c) bekezdése alapján „a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel 

rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott legfeljebb Pedagógus II. fokozatot érhet el.” 

 

Az Épr. 10/A.§ (2) bekezdése alapján saját kezdeményezésére a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek a 

Pedagógus I. fokozatba besorolt, pedagógus életpálya hatálya alá tartozó foglalkoztatottak, akik legkésőbb 2022. március 31-én aktív 

jogviszonnyal rendelkeznek vagy akiknek a foglalkoztatási jogviszony szünetelése nem haladja meg a 30 napot a jelentkezési határidő lejártakor. 

Az eljárásra történő jelentkezés egyéb feltételeit az Épr. 3. § tartalmazza.  

 

A Pedagógus II. fokozatot célzó eljárásra jelentkező személy jelentkezési adatait a 2023. évi Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó 

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők minősítési eljárására szükséges rögzíteni (2023A). 

 
3 A gyakornoki idő lejártának számításához kérje intézményvezetője segítségét!  

 

Az Épr. 2. § (5) bekezdése alapján:  

„Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó 

gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni.”  

 

Ebben az esetben a Gyakornok fokozatba besorolt nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy minősítő 

vizsgára nem jelentkeztethető. 

 
4 A megjelölt munkakörnek a KIR személyi nyilvántartásban a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy 

személyes adatlapján is szerepelnie kell. A KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatairól intézményvezetője tud felvilágosítást adni. 

 
5 A pedagógus szakképzettsége vagy szakképesítése alapján adja meg azt a pedagógus munkakört, amelyből félévente legalább öt alkalommal 

hospitál! 

 
6 Amennyiben a hospitálás nem megoldható az intézményben abban a munkakörben, amelyhez van pedagógus szakképzettsége vagy 

szakképesítése, akkor az Oktatási Hivatal jelöl/jelölt ki az Ön számára hospitálási intézményt az Épr. 9/A. § (3) bekezdése alapján. 

 

7 Az Nkt. 64. § (6) bekezdése alapján elektronikus úton történik a kapcsolattartás, így kiemelten fontos, hogy a KIR személyi nyilvántartásban 

olyan e-mail címet adjon meg, amelyet rendszeresen használ. Kérem, egyeztesse adatait a munkáltatójával! Amennyiben adataiban változás 

következik be, azt a lehető legrövidebb időn belül jelezze munkáltatójának, aki az adatokban bekövetkezett változásokat átvezeti a KIR személyi 

nyilvántartásban. 

 

Az Oktatási Hivatal a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy minősítési eljárásba való bekerülésének 

vizsgálatát a KIR személyi nyilvántartás és a jelentkezési felületre feltöltött foglalkoztatási adatok alapján végzi el, ezért fontos, hogy a KIR 

személyi nyilvántartásban nem vagy nem helyesen szereplő adatok (jogviszony, tartós távollét) a jelentkezési felületen korrigálásra, kiegészítésre 

kerüljenek: 

- gyakornoki idő/szakmai gyakorlati idő számításánál figyelembe vett jogviszonyok rögzítésére szolgáló mezők kitöltésével, 

- a miniszteri közleményben foglalt feltételek igazolását szolgáló dokumentumok feltöltésére rendelkezésére álló felületen igazoló 

dokumentumok (pl. munkáltatói nyilatkozat, külföldön szerzett oklevél honosítási határozata, stb.) csatolásával. 
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 Felhívom szíves figyelmét, hogy csak a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatott személyek kerülhetnek be a minősítési eljárásba.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 102. § (1) bekezdése a pedagógusképzés típusai között a csecsemő- és kisgyermeknevelő 

képzést, az óvó- és tanítóképzést, a konduktor és gyógypedagógus-képzést, az általános iskolai tanárképzést, továbbá a középiskolai tanárképzést, 

valamint az Nkt. 65. § (9) bekezdés b) pontja az óvónői szakképesítést sorolja fel. 

Nem kerülhetnek be az eljárásba azok a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek, akiknek a végzettsége 

és szakképzettsége nem pedagógus szakképzettség vagy szakképesítés (pl. szociálpedagógus), még akkor sem, ha azzal a szakképzettséggel 

pedagógus munkakör betölthető. 

 
9 Amennyiben a Jelentkező a jelentkezési lap végén „Igen”-nel nyilatkozik, akkor az igazoló dokumentumok feltöltése kötelező a jelentkezési 

felületen a miniszteri közleményben foglalt feltételek igazolását szolgáló dokumentumok feltöltésére rendelkezésre álló mezőben! 


