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A rendelet módosítása - Alapadatok

• 2017. október 27-én jelent meg

• a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.
13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2017. (X. 27.) Korm.
rendelet

• Tartalmazza:
• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.

rendelet

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet

• A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm.
rendelet

• Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet

• 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: Épr.)

módosítását.
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Az Épr. módosítás főbb jellemzői 

•Számos szövegcserés módosítás

•Pontosítás, jobbá tétel, egyértelműsítés

• „Ügyfélbarát” eljárás

•Eljárási szabályok módosítása elsősorban az OH
jogalkalmazói tapasztalatai alapján

• Ismertetés: a §-ok sorrendjében, a korábban
hatályos szöveggel egységes szerkezetben

3



Épr. 2. § (2) bek. – Gyakornoki idő

• (2) A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási
jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai
gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy
gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell -
a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a
kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha
az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a
minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap
lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a
pedagógus kérésére kérésének megfelelő
mértékben, de legfeljebb hat hónappal meg kell
hosszabbítani.



Épr. 4. § (2) bek. – Mesterpedagógus
minősítési eljárás ismétlése

• (2) A sikertelenül zárult minősítési eljárás - ideértve
megismétlésére legkorábban a sikertelenül zárult
megismételt sikertelen minősítési eljárást is -
esetében a 3. § (3) bekezdését kell megfelelően
alkalmazni.eljárás befejezésétől számított két év
szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet
sor.



Épr. 6. § (1) bek. – Szakmai gyakorlat

• 6. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez
szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni

• a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,

• b) a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,

• c) az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,

• d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

• e) az állami fenntartású iskola által a tanév végén kiadott igazolás alapján az 1-8.
évfolyamon egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy tanítása céljából
legalább heti tíz óra megtartására létrejött foglalkoztatási jogviszony idejét, vagy - ha a
tantárgy tanítását egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy legalább heti tíz
órában látja el - a tantárgy tanításával,

• f) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben végzett oktatói tevékenységgel,

• g) az állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony vagy közszolgálati
jogviszony keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy

• h) a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak
esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,

• i) a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelős miniszter által fenntartott nevelési-
oktatási intézményben szolgálati viszony keretében pedagógus munkakörben

• eltöltött időt.jogszerű foglalkoztatás idejét.



Épr. 10/A. § (2) bek. – Jogviszony 
szünetelés és jelentkezés

• (2) A nem kötelező minősítő minősítési eljárás
lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a
minősítés évét megelőző év március 31-ig
kezdeményezi az intézményvezetőnél. Ha a
foglalkoztatási jogviszony a határidő lejártakor több
mint 30 napja szünetel, a nem kötelező minősítési
eljárás nem kezdeményezhető.
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Épr. 10/A. § (2a) bek. – Várakozási idő

• (2a) Ha a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítési
eljárás befejezését megelőzően - az áthelyezéssel történő
megszűnés esetét kivéve - megszűnik és ezt követően követő
hat hónap eltelte után új pedagógus-munkakörre szóló
foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a nem kötelező minősítési
eljárásban való részvételét a várakozási idő leteltét követően
kezdeményezheti. A várakozási idő a korábbi jogviszony
megszűnése és az új jogviszony létesítése között eltelt idő,
de legfeljebb két év. E rendelkezést nem kell alkalmazni
abban az esetben, ha a Gyvt. hatálya alá tartozó
intézményben az intézmény vezetőjének írásba foglalt
kezdeményezése alapján a kinevezésben, vagy a
munkaszerződésben szereplő munkakört nem pedagógus-
munkakörre módosították, és a foglalkoztatási jogviszony
megszűnését követően kerül sor újabb, pedagógus-
munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszony létesítésére.



Épr. 10/A. § (2c) bek. – Jelentkezés
visszavonása

• (2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a
jelentkezést a pedagógus legalább két hónapja
folyamatosan fennálló keresőképtelenségére, vagy
az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott hozzátartozója tartós otthoni
ápolására hivatkozással a jelentkezését az OH-hoz
intézett írásbeli nyilatkozatával - amelyhez
mellékelni kell az ápolásra szoruló személy
kezelőorvosa által kiadott igazolást - a
portfólióvédés vagy a pályázat védése időpontjáig
védését megelőző napig vonhatja vissza.



Épr. 10/A. § (3) bek. – Minősítés 
esedékességének rögzítése 

• (3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét
megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, a
kötelező minősítés esetén a rögzítéstha
• a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén

a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagylétesítése,

• b) a közalkalmazotti besorolás alól a pedagógus
besorolás előmeneteli rendszer hatálya alá történő
átkerülés,esedékességének időpontjában vagy

• c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot
adó körülménymegszűnése

• is végre a minősítés évét megelőző év április 15-ét
követően következik be, a rögzítést ezen időpontban kell
hajtani.végrehajtani. A rögzítés megtörténtéről a
pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.



Épr. 10/A. § (3) bek. – Minősítés 
esedékességének rögzítése 

• c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot
adó körülménymegszűnése

•Melyek ezek az esetek?

• (3) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, vagy a
bírálati eljárást a pedagógus kérelmére fel kell
függeszteni

• a) a pedagógus tizenöt napot meghaladó
keresőképtelensége időtartamára,

• b) a pedagógus szülési szabadsága, valamint kötelezően
biztosítandó fizetés nélküli szabadsága időtartamára,

• c) a 4. § (1a) bekezdésében meghatározott pedagógus-
továbbképzés elvégzéséig, de legfeljebb egy évre.



Épr. 10/A. § (4) bek. – A minősítő vizsga,
a minősítési eljárás kezdete 

• (4) Ha A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás
kezdete
• a) a pedagógus minősítésére a 2. § (2) vagy (3)

bekezdése szerint kerül sor, minősítő vizsga vagy
kötelező minősítési eljárás rögzítése szükséges, esetén a
foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagyrögzítés (3)
bekezdés szerinti,
• b) a már megkezdett minősítő vizsga, nem kötelező

minősítési eljárás esetén a foglalkoztatási jogviszony
tartós szünetelésére tekintettel oly módon szakad meg,
hogy folytatására csak a minősítés évét követő év eltelte
után kerülhet sor, a szünetelés megszűnését követően
öt napon belüljelentkezési lap intézményvezető részére
történő kézbesítésének
• kell a rögzítést elvégezni.időpontja.



Épr. 10/B. § – Új jogorvoslati lehetőség

• 10/B. § (1) Az OH az intézményvezető által az informatikai
rendszerben rögzített a rendelkezésére álló adatok alapján
ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a
minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek, és a pedagógust az
informatikai rendszer útján június 30-ig értesíti arról, ha a
minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása
feltételeinek nem felelt meg.

• (1a) Az (1) bekezdésben szereplő tájékoztatásnak tartalmaznia
kell az OH által megállapított tényállást és annak bizonyítékait,
az alapul szolgáló jogszabályhelyeket, az (1b) bekezdésben
foglalt jogorvoslati lehetőséget, benyújtásának helyét és
határidejét.

• (1b) A pedagógus az (1) bekezdés szerinti értesítésben foglaltak
megváltoztatását annak kézhezvételétől számított 15 napon
belül a minisztertől kérheti. A miniszter a kérelmet a KIR
rendszer adatai, valamint a pedagógus által a kérelméhez csatolt
bizonyítékok alapján 30 napon belül bírálja el. A miniszter
döntésének tartalmára az (1a) bekezdést kell megfelelően
alkalmazni. A miniszter döntése ellen nincs helye további
jogorvoslatnak.



Épr. 10/D. § (5) bek. – Minősítő bizottság
összetétele

• (5) A tanár munkakört betöltők minősítő vizsgája és Pedagógus II.
besorolási fokozat elérésére irányuló minősítési eljárása esetén a
minősítő bizottság egyik tagja végzettségének és
szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt tanárnak a
minősítésre való jelentkezésében megjelölt tantárgya tanítására
jogosító végzettségével és szakképzettségével. Szakképző
iskolában foglalkoztatott pedagógus esetében, ha ez a feltétel nem
teljesíthető, a minősítő bizottság egyik tagja olyan személy kell,
hogy legyen, aki az Nkt. 98-99. §-ában vagy 3. mellékletében, vagy
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben
meghatározottak szerint taníthatja az értékelt tanárnak a
minősítésre való jelentkezésben megjelölt tantárgyát. Ilyen
személy hiányában a szakképesítésért felelős miniszter által
delegált, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéken szereplő
személyt kell felkérni.



Épr. 10/F. § – A minősítő vizsga
vagy a minősítési eljárás vége 

•10/F. § A minősítő bizottság a panasz benyújtására
nyitva álló - a 12/D. § (2) bekezdésében
meghatározott - határidő végét követő munkanapon
oszlik fel. Ha a pedagógus panasszal él, a minősítő
bizottság a panasz alapján meghozott döntésnek
megfelelő intézkedés megtételét követő
munkanapon oszlik fel. A panaszeljárásban eljáró új
bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő
napon oszlik fel. A minősítő vizsga vagy a minősítési
eljárás a minősítő vagy bíráló bizottság feloszlásával,
vagy ha bizottság összehívására nem került sor,
akkor a minősítés vagy pályázat sikertelenségéről
szóló tanúsítvány OH általi kiadásával zárul.



Épr. 11/A. § (1a) bek. – Speciális eljárási
szabályok

• (1a) A portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai
hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától -
vagy év közben létesített munkaviszony,a 10/A.
közalkalmazotti jogviszony esetén § (3) bekezdés a)-c)
pontjában szereplő esetben ettől eltérő időpontban - kell
biztosítani úgy, hogy a portfólió, pályázat feltöltésére
legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre.

• Emlékeztetőül, melyek a 10/A. § (3) bek.-ben foglalt esetek: Ha

• a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a foglalkoztatási
jogviszony létesítése,

• b) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés, vagy

• c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot adó körülmény
megszűnése

a minősítés évét megelőző év április 15-ét követően következik be…



Épr. 11/A. § (5) bek. – Határidő
módosítás!

• (5) A (4) bekezdésben foglaltakon felül, ha a
minősítési eljárás kijelölt időpontja a minősítési év
szeptember 1-jét követő időszakra esik, a
pedagógus - a portfólió vagy pályázat tartalmát
érintő változás bekövetkezése esetében - a
minősítés évének augusztus 15.július 31. napjáig
módosíthatja, kiegészítheti portfólióját vagy
pályázatát.



Épr. 11/B. § (1a) bek. – Speciális
eljárási szabályok

• (1a) Ha a minősítő vizsga vagy a kötelező
minősítési eljárás rögzítésének a minősítés évét
megelőző év április 15-étől eltérő időpontja miatt
a pedagógus nem került be az éves minősítési
tervbe, vagy az eljárás felfüggesztésére okot adó
körülmény megszűnt, a rögzítés időpontjától vagy
az eljárás felfüggesztésére alapot adó körülmény
megszűnésétől számított három hónapon belül -
ha még a portfólió feltöltésére sem került sor, öt
hónapon belül - le kell folytatni az eljárást.



Épr. 11/B. § (5) bek. – Speciális
eljárási szabályok

• (5) Ha a (3) és vagy (4) bekezdésben vagy a 10/A. § (3)
bekezdésében, vagy a 11/A. § (7) bekezdésében foglalt
esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva a
minősítés évében már nem lehetséges az új időpont
kijelölése, legkésőbb a minősítés évét követő év június
30. napjáig terjedő időszakra eső új időpontot kell
kijelölni.

• Emlékeztetőül, melyek a 10/A. § (3) bek.-ben foglalt esetek: Ha

• a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a foglalkoztatási
jogviszony létesítése,

• b) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés, vagy

• c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot adó körülmény
megszűnése

a minősítés évét megelőző év április 15-ét követően következik be…



Épr. 12. § (3) bek. – Fizetési halasztás

• (3) A (2) bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga,
minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési
kötelezettségét a 10/C. § (4) bekezdése szerinti
értesítést követő harminc napon belül a (2)
bekezdés szerint teljesíti. Az OH a pedagógus
kérelmére legfeljebb hat hónapos fizetési halasztást
engedélyezhet. A díjfizetés elmulasztása esetén az
OH a minősítő vizsga, minősítési eljárás, bírálati
eljárás sikertelenségét állapítja meg.



Épr. 12/A. § – Szakértői költségtérítés
felső határának eltörlése

•12/A. § (1) A szakértői, továbbá az OH által
szervezett szaktanácsadói feladatokban résztvevő
szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus
bizonylattal igazolt, jogos költségeinek
megtérítésére tarthat igényt. amelynek mértéke
alkalmanként legfeljebb tízezer forint.

• (2) A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó
intézményben, a Gyvt. hatálya alá tartozó
intézményben szakértői, valamint az OH által
szervezett szaktanácsadói feladatot ellátó
pedagógus igényelheti a tízezer forintot meghaladó,
bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítését
is.



Épr. 12/B. § (6) bek. – Tanúsítvány 
kiállítása

• (6) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás eredményéről az
OH elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiállítását
az összegző értékelés informatikai rendszerbe való
feltöltésétől számított tizenöt napon belül, de ha a minősítő
vizsga vagy minősítési eljárás során a pedagógus mulasztása
miatt portfólióvédésre nem került sor, akkor a mulasztás
tényének megállapítását követő harminc napon belül, a
11/B. § (5) bekezdésében foglalt esetben legkésőbb a
minősítés évét követő év március utolsó napjáig elektronikus
tanúsítványt állít ki.július 31-ig kell elvégezni. A
tanúsítványban a pedagógus természetes személyazonosító
adatain, oktatási azonosító számán, a tanúsítvány
kiállításának dátumán és az OH elnökének aláírásán kívül a
következő bejegyzéseket kell szerepeltetni:



Épr. 12/C. § (1)-(2) bek. – Minősítő vizsga,
minősítési eljárás megszüntetése

• 12/C. § (1) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, valamint a
bírálati eljárást tanúsítvány kiadása nélkül meg kell szüntetni, ha

• a) az OH vagy a minősítő, illetve bíráló bizottság az eljárás bármely
szakaszában észleli, hogy a pedagógus a jogszabályi feltételek
hiányában nem szerepelhetett volna a minősítési tervben -
ideértve azt az esetet is, ha a vezetői, magasabb vezetői feladatok
ellátáshoz kapcsolódó programot megvalósítani kívánó pedagógus
vezetői, magasabb vezetői megbízása az eljárás alatt bármely
okból megszűnik -, vagy a pedagógus munkakörben való
foglalkoztatás jogszabályi követelményeinek nem felel meg,

• b) a pedagógus a nem kötelező minősítési, bírálati eljárásra
történt jelentkezését - a 10/A. § (2) (2c) bekezdése alapján,
legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére
vagy hozzátartozója tartós ápolására hivatkozással szerint -
visszavonta,



Épr. 12/C. § (1)-(2) bek. – Minősítő vizsga,
minősítési eljárás megszüntetése

• 12/C. § (1) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, valamint a bírálati eljárást
tanúsítvány kiadása nélkül meg kell szüntetni, ha

• c) a foglalkoztatási jogviszony szünetelése meghaladta a hat hónapot, kivéve
minősítő vizsga és kötelező minősítési eljárás esetén, vagy

• d) a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítő vizsga vagy a minősítési,
bírálati eljárás személyes megjelenését igénylő eseményét megelőzően - a
pedagógus munkakörben történő további foglalkoztatás céljából történt
áthelyezés esete kivételével -, megszűnt.

• (2) Az OH tanúsítványt állít ki a minősítő vizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás
sikertelenségéről,akkor is, ha

• a) a pedagógus az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tett
eleget,

• b) a pedagógus a portfóliót vagy a pályázatot nem töltötte fel vagy - portfólió
esetén - a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett eleget, vagy

• c) a minősítő vagy a bíráló bizottság megállapította, hogy a pedagógus a
portfólió, pályázat részét képező eredetiségnyilatkozatban vállalt kötelezettségét
megsértette.



Épr. 12/C. § (5) bek. – Speciális
eljárási szabályok

• (5) Ha a minősítő vizsga, nem kötelező minősítési eljárás
vagy a bírálati eljárás az (1) bekezdés d) pontja alapján szűnt
meg, és a megszűnés időpontjától számított három hónapon
belül új munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt
létesít, a jogviszony létesítését követő tizenöt napon belül
kérheti az OH-tól, hogy szervezze meg a megszűnt minősítő
vizsga, nem kötelező minősítési eljárás vagy a bírálati eljárás
követelményei szerinti minősítését. Ennek során a 11/A. § (4)
bekezdésében foglalt kérelmet is előterjesztheti. Az OH a
kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a megszervezés a 11/B.
§ (5) bekezdés alkalmazásával sem lehetséges.

• Melyik ez az eset?

• d) a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítő vizsga vagy a minősítési,
bírálati eljárás személyes megjelenését igénylő eseményét megelőzően - a
pedagógus munkakörben történő további foglalkoztatás céljából történt
áthelyezés esete kivételével -, megszűnt.



Épr. 14/A. § (1) bek. – Visszasorolás
új esete

•14/A. § (1) A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár
fokozatot szerzett pedagógust az e fokozatba való
besorolását megelőzően rá irányadó, de legalább
Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória
megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának
megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha

• (…)

•h) Mester- vagy Kutatóprogramja módosításának
eljárási díját határidőre nem fizette be.

•Visszasorolás időpontja: a megállapítást követő év 
január 1-je



A teljesség igényével…

• Az Épr. további módosításai:

• A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program feltételeit teljesítők
elhelyezkedését könnyíti meg azzal a módosítás, hogy ők
pályázat kiírása nélkül is alkalmazhatók.

• A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra
való jogosultság kiterjesztése: az eddigi, területi alapon
jogosult kedvezményezettek mellett olyan, kedvezményezett
településnek nem minősülő településen dolgozó
pedagógusok is részesülnek ebből, akik a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai
előrehaladását segítő képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítést, óvodai fejlesztő programot végeznek. 

Hatálybalépés: 2018. jan. 1., Min. hh. arány: 5 %, ellátandó
feladatok!



Pótlék kiterjesztés
• (8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki

• a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú
iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e
köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a
kedvezményezett települések között szereplő településen található,
vagy

• b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével
meghatározott heti munkaidő legalább ötven százalékában a
köznevelési intézmény által folytatott képességkibontakoztató,
integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretében a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feladatokat lát el, kivéve, ha a képesség-
kibontakoztató felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró
feltételei fennállnak, vagy ha a hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot.
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Pótlék kiterjesztés
• 20/2012. EMMI rendeletbe került:

• 171. § (2b) A képesség-kibontakoztató felkészítés keretében a
pedagógus feladata az (1) bekezdésben foglalt pedagógiai
rendszernek megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így
egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő
kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő tanulói fejlesztés, az
együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása tanórai
és tanórán kívüli foglalkozásokon, a tanulói teljesítmény értékelése,
értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel, mentori, tutori
tevékenységek ellátása, a tanuló családjával történő rendszeres
kapcsolattartás.

• 173. § (2a) A fejlesztő program keretében a pedagógus feladata az (1)
bekezdésben foglalt programnak megfeleltethető tevékenységek
megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján
történő képességfejlesztés, együttműködést támogató, szociális
képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása a gyermekek
nevelésében, a gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel
történő együttműködés, a gyermekek differenciált, fejlesztő
értékelése, a családjaikkal történő rendszeres kapcsolattartás.
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Szakértő Mesterpedagógus
osztályfőnök stb.

• (3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt
pedagógusnak, aki osztályfőnöki, munkaközösség-
vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot
lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a
kerekítés általános szabályai alkalmazásával nem lehet
kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának
hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc
óra, vezető óvodapedagógus esetén heti húsz óra.

• Korábbi szabály:

• (13) A 17. § és az (1)-(12) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-
oktatással lekötött munkaideje - a kerekítés általános szabályai
alkalmazásával - nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka,
vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra.
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Köszönöm a 
figyelmet!
Kérdések?

Dr. Madarász Hedvig

főosztályvezető

Köznevelés-igazgatási 
Főosztály

EMMI
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