
Általános tájékoztató 

a 2023. 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: 2023T. 

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 pedagógus Mesterpedagógus fokozatba való besorolásának feltétele a szaktanácsadói képzés sikeres 

elvégzését követően a Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás sikeres teljesítése és a 

Szaktanácsadói névjegyzékre történő felvétel. Ezek megléte esetén 2024. évtől szaktanácsadói feladatok 

ellátásával bízza meg az Oktatási Hivatal, határozatlan idejű megbízási szerződés megkötésével.  

 

Az egyházi jogi személy által fenntartott (evangélikus/katolikus/református) köznevelési intézményben 

végzett szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési 

eljárás azonosítója: 2023E. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások szervezésében szerzett korábbi tapasztalatok, valamint Katolikus 

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos 

Pedagógiai Intézetével, a Református Pedagógiai Intézettel, valamint az Evangélikus Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltató és Továbbképző Intézettel történt egyeztetések alapján megtörtént az egyházi szaktanácsadói 

létszám speciális szakterületi és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek eredményeképpen feltárásra 

kerültek az egyházi szaktanácsadói hiányterületek. 

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 pedagógus Mesterpedagógus fokozatba való besorolásának feltétele a szaktanácsadói képzés sikeres 

elvégzését követően a Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás sikeres teljesítése és a 

Szaktanácsadói névjegyzékre történő felvétel. Ezek megléte esetén 2024. évtől szaktanácsadói feladatok 

ellátásával bízza meg az érintett egyházi szakmai szolgáltató intézmény.  

 

 

Általános bemeneti feltételek  

 

A szaktanácsadói képzésekre és az eljárásba kizárólag az a pedagógus jelentkezhet, aki az alábbi feltételeknek 

együttesen hiánytalanul megfelel: 

 

− jelenleg Pedagógus II. besorolási fokozatban van 

− 2015. január 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: Épr.) 35.§ (4) bekezdésében 

meghatározott, azzal egyenértékű végzettséggel 

− egyházi jogi személy által fenntartott (evangélikus/katolikus/református) köznevelési intézményben 

végzett szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásra 



(2023E) történő jelentkezés esetén az adott egyház által fenntartott intézményben betöltött aktív 

jogviszonya van 

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

oldal / Intézmény menüpontjában a Pedagógusminősítés, tanfelügyelet (adminisztráció) ikonon keresztül 

a 2023T és/vagy 2023E azonosítójú eljárásra. 

 

A megyei, szakterületi és speciális feltételeket a pályázati felhívás 2. és 3. számú mellékletében található 

táblázat tartalmazza. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a felsorolt feltételeknek legkésőbb 2022. március 31. 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 2023T 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, 

- 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 

 

A szaktanácsadói képzés elvégzése kötelező, mentesség nem adható.  

 

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 

képzések ingyenesek. 

 

A szaktanácsadói képzésre és a 2023T és/vagy 2023E azonosítójú eljárásra kizárólag az intézményvezetője a 

www.oktatas.hu oldalon a Saját oldal / Intézmény menüpontjában a Pedagógusminősítés, tanfelügyelet 

(adminisztráció) ikonon keresztül tudja jelentkeztetni a mindkét fél által aláírt Jelentkezési lap alapján.  

Amennyiben szeretne részt venni a képzésen és az eljárásban, kérjük, 2022. április 19. éjfélig a megadott 

felületen intézményvezetője rögzítse a képzésen és a 2023. évi minősítési eljárásban (2023T és/vagy 

2023E) 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. szakterületi előírásnak megfelelő tanúsítvány) 

 

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

Dokumentumsablonok között, Kitöltési útmutató – szaktanácsadói tevékenység esetén néven érheti el. 

 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/


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 Budapesten, illetve amennyiben a jelenlegi pandémiás helyzet továbbra is fennáll, 

online kontakt formában kerülnek megrendezésre. 

 


