
 

Általános tájékoztató 

a 2019. évi szakértői képzésekről és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és 

pedagógusminősítési szakértői tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési 

eljárásról (továbbiakban: eljárás) 

 

 

A korábbi évi szakértői igények, valamint a munkaköri és területi szempontok elemzése alapján az Oktatási 

Hivatal (a továbbiakban: OH) „Pedagógusok felkészítése a pedagógusminősítési szakértői feladatok 

ellátására – blended képzés" és „Pedagógusok felkészítése az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

szakértői feladatok ellátására – blended képzés” című akkreditált, 60-60 órás pedagógus-továbbképzéseket 

indít. A képzések célja a pedagógusminősítéssel és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel 

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

A továbbképzések eredményes elvégzése után a résztvevőnek 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-től a pedagógus 

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

jelentkezés után a 2020. évtől országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői 

feladatok ellátásával bízza meg az OH határozatlan idejű szakértői megbízási szerződés megkötésével.  

 

Általános bemeneti feltételek  

 

A szakértői képzésekre és az eljárásba kizárólag az a pedagógus jelentkezhet, aki 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 szakértői 

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 2019S azonosítójú, 2019. évi pedagógiai-

szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő tevékenységre irányuló 

Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásra 

 

A területi, szakterületi és speciális feltételeket az Oktatási Hivatal honlapján található táblázat tartalmazza. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a felsorolt feltételeknek legkésőbb 2019. június 23. napjáig szükséges megfelelni. 

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

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

való részvételt kizárja.  

 

Mentesség a képzések alól: az eljárásra akkor is jelentkeznie kell, ha már rendelkezik tanúsítvánnyal a 

sikeresen elvégzett akkreditált pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői 

képzésekről, a tanúsítvány(ok) beküldése után hivatalos felmentést kaphat a képzés(ek) elvégzése alól, 

amennyiben a jelentkezését elfogadtuk. 

 

http://www.oktatas.hu/


 

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

automatikus bekerülést.  

 

Ha 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 

szakértői képzésekbe a pedagógust: 

 

- szakértői tevékenység szakterülete több hiányterületnek is megfelel, 

- 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 / országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés / 

pedagógusminősítés terén több intézménytípusra kiterjedő személyes tapasztalattal rendelkezik 

- szakértő jelöltként az alábbi szakmai gyakorlatok, tapasztalatok valamelyikével, vagy közülük többel 

rendelkezik:  

o intézményvezetői szakmai gyakorlat,  

o nemzetiségi intézményben szerzett szakmai gyakorlat, 

o alternatív nevelési módszer alkalmazásában szerzett szakmai gyakorlat, 

o gyakorló intézményben szerzett szakmai gyakorlat, 

o idegen nyelvi tapasztalat,  

o a miniszterrel pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátására köznevelési szerződést kötött egyházi 

jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben lévő aktív jogviszony. 

 

Kérjük, hogy a képzéseken és az eljárásban való részvételi szándékát kizárólag abban az esetben 

jelezze, amennyiben az előírt általános bemeneti feltételeknek maradéktalanul megfelel.  

 

A szakértői képzésekre és a 2019S azonosítójú eljárásra kizárólag az intézményvezetője tudja jelentkeztetni 

a www.oktatas.hu oldalon a Saját oldal / Intézmény menüpontjában a Jelentkeztetés minősítési eljárásra, 

eljárások adatainak megtekintése (2018., 2019., 2020.) ikonon keresztül a mindkét fél által aláírt 

Jelentkezési lap alapján. Amennyiben szeretne részt venni a képzéseken és az eljárásban, kérjük, 2019. 

június 23. éjfélig a megadott felületen intézményvezetője rögzítse az Ön 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 

- Motivációs űrlap 

 

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 képzésekre, valamint az eljárásra való jelentkezés eredményéről és bekerülés esetén a 

további teendőkről (a Mesterpedagógus pályázat feltöltésének módjáról és határidejéről, valamint az 

eljárási díj befizetésének módjáról és határidejéről). 

  

http://www.oktatas.hu/


 

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

meghirdetett szakértői képzéseket az OH finanszírozza. A szakértői képzések kontaktnapjai és gyakorlati 

vizsgái Budapesten kerülnek megszervezésre. A képzések ütemezéséről az 1. számú mellékletben 

tájékozódhat. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2x60 órás szakértői képzés sikeres teljesítését követően várhatóan 

2020 januárjától, de legkésőbb 2020. június 30-ig a pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és 

pedagógusminősítési szakértői tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési 

eljáráson kötelező részt venni. 

 

Az eljárás lefolytatásához szükséges a Pedagógus II. portfólió és/vagy a Mesterpedagógus célfokozat 

eléréshez előírt tartalmú pályázat1 feltöltése az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen 

történik, melynek elérési útjáról, valamint a dokumentumok szakmai tartalmáról, az eljárás menetéről az 

eljárásba való bekerülésről szóló tájékoztatással egyidőben, közvetlenül a feltöltési időszak előtt nyújtunk 

tájékoztatást. 

 

A Rendelet 12.§ (2) bekezdése alapján a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolásra irányuló 

minősítési eljárás díjköteles. Az eljárás díja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az 

illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka, vagyis 71.050 Ft. A minősítési eljárás díját 

az Oktatási Hivatal számlájára kell befizetnie egy összegben az értesítés napjától számított 30 napon belül. 

A minősítési eljárás során a befizetett összegről valamennyi érintett részére számla kerül kiállításra, amelyet 

megküldünk a pedagógusoknak. 

                                                           
1 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9/B. (4) bekezdésében meghatározott dokumentumok 



1. számú melléklet 

A szakértői képzések tervezett ütemezése 

 

 

Jelentkezés a szakértői képzésekre 2019. június 14-23. 

Tájékoztatás a szakértői képzésekbe, 

Mesterpedagógus eljárásba való bekerülésről 
2019. július 08. 

 „Pedagógusok felkészítése a pedagógusminősítési 

szakértői feladatok ellátására – blended képzés” 

(PÉM) képzés teljes időtartama  

2019. július 18. – 2019. augusztus 2. 

PÉM online vizsga várható időszaka 2019. augusztus 05-06. 

PÉM gyakorlati vizsga várható időszaka 2019. augusztus 23. – 2019. szeptember 1. 

„Pedagógusok felkészítése az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésben szakértői 

feladatok ellátására – blended képzés” (PSZE) 

képzés teljes időtartama 

2019. szeptember 09-25. 

PSZE online vizsga várható időszaka 2019. szeptember 30. – 2019. október 01. 

PSZE gyakorlati vizsga várható időszaka 
2019. október 26. – 2019. október 30.,  

2019. november 04. – 2019. november 06. 

Pedagógus II. portfólió és/vagy Mesterpedagógus 

pályázat feltöltésének időszaka 
2019. július 09. – 2019. október 07. 

Díjfizetés határideje Értesítés dátumától számított 30 napon belül 

 

 

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az OH a változtatás jogát fenntartja! Változtatás esetén az érintetteket az 

OH értesíti. 

 

További információt a kepzes@oh.gov.hu e-mail címen kérhet. 

mailto:kepzes@oh.gov.hu

