
 

M U N K Á L T A T Ó I  H O Z Z Á J Á R U L Ó  N Y I L A T K O Z A T  
 

Alulírott, ......................................................................................................  (Intézmény neve), 

(intézmény székhelye: ................................................................................. ) hozzájárulok, hogy 

 ..................................................................................................................... (Résztvevő neve) az 

Oktatási Hivatal által szervezett „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésre” és a „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” című akkreditált 

pedagógus-továbbképzéseken részt vegyen, valamint a képzések sikeres elvégzését követően 

szakértői feladatokat lásson el.  

A nyilatkozat aláírásával az 1. számú mellékletben foglaltakat a képzésre jelentkező pedagógust 

foglalkoztató intézmény, valamint annak fenntartója tudomásul veszi. 

 

Munkáltató adatai1 

Név:  ................................................................................................  

Cím:  ................................................................................................  

Telefonszám:  ................................................................................................  

E-mail cím:  ................................................................................................  

OM azonosító:  ................................................................................................  

 

Munkavállaló adatai 

Neve:  ................................................................................................  

Születési neve:  ................................................................................................  

Születési helye és ideje:  ................................................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................................  

Lakcíme:  ................................................................................................  

Adóazonosító jele:  ................................................................................................  

Jelenlegi jogviszony kezdete:  ................................................................................................  

Jelenlegi munkaköre:  ................................................................................................  

 

Munkaköre   Hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött. 

 Hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéhez nem kötött. 

 

Munkaideje    Heti 40 óra 

    Heti 30 óra 

 Heti 20 óra 

 Egyéb  ...........................................................................................  

 

 

 

Kelt:  ................................................. , 2018. „  ..................... ” 

 

 

 

 

Intézményvezető aláírása 

 

 

 

 Fenntartó képviselőjének aláírása 

 

 

 Intézményvezető neve 

(nyomtatott betűvel) 

P.H. 

P.H. 

 Fenntartó képviselőjének neve, 

titulusa (nyomtatott betűvel) 

P.H. 

 

 

P.H. 

                                           
1 A képzésre jelentkező pedagógust foglalkoztató intézmény adatainak megadása szükséges! 



1. számú melléklet 

A munkáltatói hozzájáruló nyilatkozat a képzésen való részvétel egyik alapfeltétele. Ennek 

hiányában a jelentkező a képzésbe való bekerülés esetén sem vehet részt a képzésen. 

A nyilatkozat aláírásával az intézmény fenntartója és a pedagógust foglalkoztató intézmény 

vezetője hozzájárulnak az érintett pedagógus szakértői képzésen és Mesterpedagógus fokozatot 

célzó minősítési eljárásban való részvételéhez, valamint ezek sikeres teljesítése esetén a későbbi 

szakértői feladatok ellátásához. Aláírásukkal vállalják, hogy a Mesterpedagógus fokozatot 

célzó sikeres minősítési eljárást követően a Mesterpedagógus tanúsítvány alapján megtörténik 

a pedagógus Mesterpedagógus fokozatba való besorolása, amelynek fedezetét a központi 

költségvetés a fenntartó számára biztosítja. Ezen kívül biztosítják a szakértő számára előírt 

munkaidő-kedvezményt, és a feladatellátáshoz szükséges hetenként legalább egy tanítási napra 

szóló, a munkahelyen történő munkavégzés alóli mentesítést (szakértői nap). 

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 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: Rendelet) 

13.§ (1) bekezdése szerint magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát 

vagy minősítési eljárást követő év első napjával kerül sor. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni és 

a magasabb fokozatba történő besorolást visszamenőleges hatállyal kell elvégezni abban az 

esetben is, ha a minősítésre a Rendelet 11/B. § (5) bekezdése alapján a minősítés évét követő 

évben került sor. 

 

Tájékoztatjuk, hogy sikeres minősítés esetén a szakértői feladatok ellátása a Szakértői 

névjegyzékre való felkerülést követően a Mesterpedagógus fokozatba történő átsorolás 

kezdetétől esedékes. A szakértői nap esetében célszerű a munkarendet ennek a szempontnak a 

figyelembe vételével elkészíteni. Amennyiben a pedagógus minősítésére a Rendelet 11/B. § (5) 

bekezdése alapján a minősítés évét követő évben került sor és a kései minősítés miatt az 

órarendet a 2018/2019. tanév második felében megváltoztatni nem tudják, a szakértői feladatok 

ellátásakor kell biztosítani a munkaidőkedvezményt és a szakértői napot. 

 

A képzésre való jelentkezéssel a Résztvevők vállalják, hogy a „Tanfelügyeleti szakértők 

felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” és a „Szakértők felkészítése a 

pedagógusminősítésre” című pedagógus-továbbképzések sikeres elvégzését követően az 

Oktatási Hivatal felkérésére szakértői feladatokat látnak el. Ezen felül a 2018. év során, de 

legkésőbb 2019. június 30-ig2 részt vesznek a pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) 

és pedagógusminősítési szakértő tevékenységre irányuló Mesterpedagógus3 fokozatot célzó 

minősítési eljáráson - a szakértői tevékenység folyamatos ellátásához szükséges, jogszabályban 

meghatározott besorolási fokozat elérése céljából. 

 

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

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11/B. § (5) bekezdés alapján 
3 Pedagógus I. fokozatban lévő résztvevőknek összevont minősítési folyamatban szükséges részt vennie, melynek része a Pedagógus II. fokozat 
elérésére irányuló minősítési eljárás is 


