
Általános tájékoztató 

a 2019. évi szaktanácsadói képzésekről és a szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus 

fokozat elérését célzó minősítési eljárásról (továbbiakban: eljárás) 

 

 

A szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárás 

azonosítója: 2019T. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások szervezésében szerzett korábbi tapasztalatok, valamint a Pedagógiai 

Oktatási Központokkal történt egyeztetések alapján megtörtént a szaktanácsadói létszám speciális szakterületi 

és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek eredményeképpen feltárásra kerültek a szaktanácsadói 

hiányterületek.  A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a 

hiányterületeket figyelembe véve szaktanácsadói továbbképzéseket indít. A képzések célja a szaktanácsadói 

feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása. 

A továbbképzés eredményes elvégzése után a résztvevőknek Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési 

eljárásban kell részt vennie. A Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás az irányadó jogszabályok 

értelmében díjköteles.  

A sikeres Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárást követően 2020. január 1. napjától a pedagógus 

Mesterpedagógus fokozatba léphet. A Mesterpedagógus fokozat elérése és a Szaktanácsadói névjegyzékre való 

jelentkezés után a 2020. évtől szaktanácsadói és pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásával bízza 

meg az OH, határozatlan idejű megbízási szerződés megkötésével.  

 

 

Általános bemeneti feltételek  

 

A szaktanácsadói képzésekre és az eljárásba kizárólag az a pedagógus jelentkezhet, aki – a 2019. évi minősítési 

eljárásra vonatkozó Miniszteri közlemény alapján - az alábbi feltételeknek együttesen hiánytalanul megfelel: 

 

− jelenleg Pedagógus I., vagy végleges Pedagógus II. besorolási fokozatban van 

− 2013. szeptember 1. napja óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása 

− pedagógus-munkakör betöltésére alkalmas egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik 

− a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett 

− rendelkezik legalább 5 éves tapasztalattal abban az intézménytípusban, amelyben szaktanácsadói 

tevékenységet szeretne folytatni 

− rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 35.§ (4) 

bekezdésében meghatározott, azzal egyenértékű végzettséggel 

− a jelentkezési időszak végéig intézményvezetője rögzítette jelentkezését a www.oktatas.hu oldalon a Saját 

oldal / Intézmény menüpontjában a Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak megtekintése 

(2018., 2019., 2020.) ikonon keresztül a 2019T azonosítójú eljárásra. 

 

Az általános bemeneti feltételeken túl meghatározásra került, hogy mely megyékből, milyen szakterületekről 

és milyen speciális szempontok szerint várjuk a pedagógusok jelentkezését a szaktanácsadói képzésekre. A 

megyei, szakterületi és speciális feltételeket tartalmazó mellékleteket az OH honlapjáról érheti el.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a felsorolt jelentkezési feltételeknek legkésőbb 2019. június 03. napjáig szükséges 

megfelelni.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti, illetve a képzésekhez és az eljáráshoz kapcsolódó további 

dokumentumokban meghatározott feltételek valamelyike nem teljesül, az a képzéseken és az eljárásban való 

részvételt kizárja.  

 

Ha a 2019T eljárásra történő jelentkezés esetén a jelentkezések száma meghaladja a meghatározott 

keretszámot, akkor a miniszter mérlegelési jogkörében az alábbi előnyben részesítési szempontok alapján veszi 

fel a minősítési tervbe, ezáltal a szaktanácsadói képzésekbe a pedagógust: 

 

- szaktanácsadói tevékenység szakterülete több hiányterületnek is megfelel, 

http://www.oktatas.hu/


- több munkakör betöltésére alkalmas végzettséggel, szakképzettséggel és mindegyik munkakörben 

legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

- a megjelölt hiányterületen nagyobb tapasztalattal rendelkezik, 

- szakmai munkájáért állami vagy munkáltatói elismerésben, kitüntetésben részesült,  

- tudásmegosztás / intézményi önértékelés / szaktanácsadás terén több intézménytípusra kiterjedő 

személyes tapasztalattal rendelkezik 

 

Mentesség a képzések alól 

 

− mentesül a képzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki sikeresen elvégezte az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet vagy az Oktatási Hivatal akkreditált szaktanácsadói képzését, és erről tanúsítvánnyal 

rendelkezik 

− az eljárásra és a képzésre akkor is jelentkeznie kell, ha rendelkezik az akkreditált szaktanácsadói 

képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal. Ugyanakkor a tanúsítvány alapján a képzés 

elvégzése alól felmentést kap, amennyiben a jelentkezése elfogadásra kerül. 

− a szaktanácsadói képzések közül csak azon a szakterületen mentesül a képzési kötelezettség alól, 

amelyről a tanúsítványa szól (pl: matematikai szaktanácsadói képzés meglétével, amennyiben fizika 

szaktanácsadói szakterületre jelentkezik, nem mentesül a képzés alól, jelentkeznie kell fizika 

szaktanácsadói képzésre a fenti feltételek értelmében) 

 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezés nem jelenti a továbbképzésekbe és az eljárásba történő 

automatikus bekerülést. A beérkezett jelentkezések ellenőrzését követően a szakmai és hiányterületi 

szempontok figyelembe vételével kerül meghatározásra a képzések résztvevőinek köre. 

 

Kérjük, hogy a képzésen és az eljáráson való részvételi szándékát kizárólag abban az esetben jelezze, 

amennyiben az általános bemeneti feltételeknek maradéktalanul megfelel. A meghirdetett szaktanácsadói 

képzéseket az OH finanszírozza. 

 

A szaktanácsadói képzésre és a 2019T azonosítójú eljárásra kizárólag az intézményvezetője a www.oktatas.hu 

oldalon a Saját oldal / Intézmény menüpontjában a Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak 

megtekintése (2018., 2019., 2020.) ikonon keresztül tudja jelentkeztetni a mindkét fél által aláírt Jelentkezési 

lap alapján.  

Amennyiben szeretne részt venni a képzésen és az eljárásban, kérjük, 2019. június 03. éjfélig a megadott 

felületen intézményvezetője rögzítse a képzésen és a 2019. évi minősítési eljárásban (2019T) való 

részvételi szándékát a szükséges adatok kitöltésével és az alábbi kötelező dokumentumok feltöltésével: 

 

- Önéletrajz (Europass) 

- Végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok 

- Pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű dokumentumok  

- Szakmai gyakorlati idő igazolás 

- Egyéb igazoló dokumentumok (pl. elvégzett szaktanácsadói képzésről szóló tanúsítvány) 

 

A dokumentumok kitöltésével kapcsolatos tájékoztatót a www.oktatas.hu oldalon szereplő 

Dokumentumsablonok között, Kitöltési útmutató néven érheti el. 

 

A jelentkezések ellenőrzését és elbírálását követően elektronikus úton, a KIR-ben rögzített e-mail fiókján 

keresztül értesül a képzésre, valamint az eljárásra való jelentkezés eredményéről és bekerülés esetén a további 

teendőkről (a Mesterpedagógus pályázat feltöltésének módjáról és határidejéről, a szaktanácsadói képzés 

időpontjáról, valamint az eljárási díj befizetésének módjáról és határidejéről). 

 

A megvalósuló szaktanácsadói képzések csoportjait az elfogadott jelentkezések alapján az OH alakítja ki. A 

szaktanácsadói képzések a résztvevők létszámától függően Budapesten vagy vidéken kerülnek 

megszervezésre.  

További információ kérhető az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaitól. 

 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg

