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1. Szabályozói környezet 

 

Jogszabályok 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); 

- 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);  

 

Szabályozók 

- Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz 

- Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz 

- Minőségbiztosítási rendszerterv 

 

Jelen Eljárásrend szövegében az Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó 

minősítési eljáráshoz, valamint az Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési 

eljáráshoz c. dokumentumok összefoglaló néven „Útmutatóként” jelennek meg a továbbiakban. 

Az Útmutató fogalom alatt minden esetben azt a dokumentumot kell érteni, amely az érintett 

pedagógus esetén a releváns információkat tartalmazza, tehát Mesterpedagógusok esetén az 

előbbi, míg a Kutatótanárok esetén az utóbbi dokumentumot kell figyelembe venni. 
 

2. Mesterprogram vagy Kutatóprogram megújítására jogosultak köre 

 

A Rendelet 8. § (5) bekezdése értelmében a Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot 

szerzett pedagógusnak a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított 

ötödik naptári évben a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania, hogy 

Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatát a következő ötéves időszakban is megtarthassa.  

A Rendelet 8. § (6) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a Mesterpedagógus vagy a 

Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus a pályázatát nem újítja meg, a Mesterpedagógus vagy 

a Kutatótanár fokozatba történt besorolását megelőzően elért legmagasabb fokozatba kell őt 

visszasorolni a Rendelet 14/A. § (4) a) pontja alapján az előző Mester- vagy Kutatóprogram 

lejártát követő év első napjától. 

A Rendelet értelmében ahhoz, hogy a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatát az 

érintett pedagógus folyamatosan megtarthassa, előző programja megvalósításának negyedik 

évében jelentkeznie kell a fokozat megújítását célzó minősítési eljárásra, amelyre előző 

programja megvalósításának ötödik évében kerül sor. Amennyiben az eljárás sikeres, a 

következő év január elsejétől további öt évre megtarthatja korábban szerzett fokozatát. 

 

Mesterprogram megújítására jogosult, a Rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a sikeres 

eredménnyel zárult Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárást követő év első 

napjától besorolt Mesterpedagógus, aki a Mesterprogramjában vállalt kötelezettségeit teljesíti 

és Mesterprogramja megvalósításának negyedik événél tart.* 

 

Kutatóprogram megújítására jogosult a Rendelet 13. § (1) bekezdése alapján sikeres 

eredménnyel zárult Kutatótanár fokozat elérését célzó bírálati eljárást követő év első napjától 

besorolt Kutatótanár, aki a Kutatóprogramjában vállalt kötelezettségeit teljesíti és 

Kutatóprogramja megvalósításának negyedik événél tart. 

                                                           
* Nem tartoznak ide a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és pedagógusminősítésben szakértői, illetve 

szaktanácsadói feladatokat ellátó Mesterpedagógusok, hiszen ők nem rendelkeznek Mesterprogrammal. 



4 

 

3. A pedagógus teendői a Mesterprogram vagy Kutatóprogram megújítása esetén 

 

3.1 Jelentkezés a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújítását célzó minősítési 

eljárásra 

 

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat megújítását célzó minősítési eljárásra való 

jelentkezés feltételeit a Rendelet az alábbiak szerint tartalmazza: 

 

„8. § (5) A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak - kivéve 

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy 

minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai 

szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust - a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 

fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben - az adott fokozatba sorolás 

megtartása érdekében - a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell 

újítania. A megújítás keretében a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell 

értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolás 

megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia.” 

 

A jelentkezés határideje a Rendelet 10/A. § (2) bekezdése értelmében a minősítés évét 

megelőző év március 31. Ha a foglalkoztatási jogviszony a határidő lejártakor több, mint 30 

napja szünetel, nem kötelező minősítési eljárás nem kezdeményezhető. A jelentkezéshez a 

Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot megújítani kívánó pedagógusnak két példányban 

kell kitöltenie az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által megadott jelentkezési lapot, 

amelynek egyik eredeti példánya az intézményvezetőnél, másik eredeti példánya az érintett 

pedagógusnál marad. A jelentkezési lap eredeti példányait az eljárás végéig meg kell őrizni. 

Az intézményvezető a jelentkezést a Rendelet 10/A. § (2b) bekezdése szerint rögzíti az 

informatikai rendszerben. A rögzített adatokat az OH munkatársai ellenőrzik és amennyiben a 

pedagógus megfelel a minősítési tervbe való bekerülés feltételeinek, úgy bekerül a következő 

évi minősítési tervbe. (Amennyiben az adatok rögzítése pontatlanul történt, az általános 

szabályoknak megfelelően van lehetőség azok javítására.) 

A minősítési tervbe való bekerülésről vagy elutasításról a Rendelet 10/C. § (1) bekezdése 

értelmében a miniszter a jelentkezés évében június 20-ig dönt, majd a Rendelet 10/C. § (4) 

bekezdése szerint június 30-ig az informatikai rendszer útján értesíti a pedagógust és 

intézményvezetőjét.  
 

3.2 A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújítását célzó minősítési eljárás díja 

 

A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújítását célzó minősítési eljárás a 

Rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében díjköteles. „Az eljárás díja a központi költségvetésről 

szóló törvényben meghatározott, az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven 

százaléka, amelyet az OH kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie.” Az eljárási díj 

befizetésének kötelezettségéről és a befizetés lehetséges módjairól, annak határidejéről az OH 

a minősítési tervbe való bekerülésről szóló értesítéssel egyidejűleg értesíti az érintetteket.  

Az eljárási díj befizetésére az értesítés átvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn 

belül van lehetősége a megújítási eljárást kezdeményező pedagógusnak. Az OH a pedagógus 

kérelmére legfeljebb hat hónapos fizetési halasztást engedélyezhet. Amennyiben a pedagógus 

nem fizeti be a megújítási eljárás díját a megadott határidő lejártáig, úgy az eljárás sikertelen 

eredménnyel zárul a Rendelet 12/C. § (2) a) pontja alapján. 
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3.3 A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújítását célzó minősítési eljárás 

során készítendő pályázat elkészítésének határideje, tartalma, a feltöltendő 

dokumentumok köre 

 

A minősítési tervbe való bekerülést követően a pedagógusnak el kell készítenie a következő 

öt éves időszakra vonatkozó Mesterprogramját vagy Kutatóprogramját tartalmazó 

Mesterpedagógus- vagy Kutatótanár pályázatát, amelynek az Oktatási Hivatal informatikai 

felületére történő feltöltési határideje a jelentkezés évének november 25. napja. 

 

A Rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a megújítás keretében a pedagógusnak a 

jelentkezéskor folyamatban lévő programja megvalósulását kell értékelnie (a pályázat 

feltöltésének pillanatáig), továbbá az előző Mester- vagy Kutatóprogram lejártát követő 

időszakra vonatkozó öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia. A Mesterpedagógus 

vagy a Kutatótanár fokozat megújítására irányuló minősítési eljárás keretében feltöltött 

pályázat tartalmazza a Rendelet 9/B. § (4) a)-g) pontjában meghatározott dokumentumokat 

azzal a különbséggel, hogy az e) pontban szereplő bemutatóportfólió az előző Mesterprogram 

vagy Kutatóprogram megvalósítása során keletkezett produktumokat tartalmazza. A megújító 

pályázatok esetében az új, kidolgozandó öt éves programnak nem kötelező tartalmilag, vagy 

akár tevékenységében kapcsolódnia a pedagógus előző programjához. 

 

Összegezve: az új pályázat elkészítésekor ugyanazokat a dokumentumtípusokat kell 

elkészíteni és feltölteni az OH által biztosított elektronikus felületre, mint az előző pályázat 

készítésekor, azonban a bemutatóportfólióba nem a szakmai életút dokumentumai közül kell 

válogatni, hanem az előző öt éves program során elért eredményeket kell bemutatni a minősítő 

bizottság tagjainak.  

Ezáltal a szakmai életút bemutatásának mellékletei (lásd: Útmutató) kötelezően feltöltendő 

elemeivé válnak a Mester-, illetve Kutatópályázatnak, hiszen az ide feltöltendő dokumentumok 

köre (a teljes szakmai életút során keletkezett fontosabb dokumentumok a négydimenziós 

tevékenységmodell kompetenciáinak igazolására) már nem egyezik meg a bemutatóportfólióba 

feltöltendő dokumentumokkal. 

 

A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot megújító minősítési eljárás folyamata, a 

feltöltött dokumentumok értékelése, a minősítő-, illetve a bíráló bizottság tagjainak kijelölése 

megegyezik a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárásban 

meghatározottakkal. Az eljárás teljes folyamatáról, a feltöltendő dokumentumokról, az 

értékelésről részletes leírás található az Útmutatóban. 

 

 

3.4 A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújítását célzó minősítési eljárás 

lehetséges kimenetei 

 

3.4.1 Mesterpedagógus fokozat megújítását célzó eljárás esetén: 

Amennyiben az eljárás sikeres eredménnyel zárul, úgy a pedagógus a következő öt éves 

időszakra is megtarthatja Mesterpedagógus besorolását, a minősítést követő év január elsejétől 

Mesterpedagógus fokozatban marad.  

Amennyiben az eljárás annak bármely szakaszában sikertelen eredménnyel zárul, úgy a 

pedagógus a Mesterprogram lejártát követő év első napjától nem tarthatja meg 

Mesterpedagógus besorolását. 
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3.4.2 Kutatótanár fokozat megújítását célzó eljárás estén: 

Amennyiben az eljárás sikeres eredménnyel zárul, úgy a pedagógus a következő öt éves 

időszakra vonatkozóan is megtarthatja Kutatótanár besorolását, a minősítést követő év január 

elsejétől Kutatótanár fokozatban marad.  

Amennyiben az eljárás annak bármely szakaszában sikertelen eredménnyel zárul, úgy a 

pedagógus a Kutatóprogram lejártát követő év első napjától következő öt éves időszakra nem 

tarthatja meg Kutatótanár besorolását.  

 

 

3.4.3 Az OH a Rendelet 12/C. § (2) bekezdése alapján tanúsítványt állít ki az eljárás 

sikertelenségéről a következő esetekben: 

1. A pedagógus az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget. 

2. A pedagógus a pályázatot nem töltötte fel, vagy a hiánypótlásra való felszólításnak 

határidőben nem tett eleget. 

3. A minősítő vagy a bíráló bizottság megállapította, hogy a pedagógus a pályázat részét 

képező eredetiségnyilatkozatban vállalt kötelezettségét megsértette. 

4. A minősítő vagy bíráló bizottság értékelése alapján a pályázat nem felel meg a fokozat 

megtartásához szükséges követelményeknek. 

 

A pedagógust mind a négy esetben a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat 

megszerzése előtti fokozatába, de legalább Pedagógus II. fokozatba kell visszasorolni a 

Rendelet 14/A. § (1) b) pontja értelmében. A visszasorolás időpontja ezekben az esetekben a 

Rendelet 14/A. § (4) b) pontja szerint a Mester-, vagy Kutatóprogram lejártát követő év első 

napja. 

Amennyiben a megújítási eljárás a fenti okok bármelyike miatt sikertelen eredménnyel 

zárul, úgy a Rendelet 14/A. § (5) bekezdése alapján a pedagógus a visszasorolás időpontját 

követő két éven belül nem jelentkezhet minősítési eljárásra a fokozat újbóli elérése érdekében. 
 

3.4.4 A megújítási eljárásra való jelentkezés elmaradásának következményei: 

 

Amennyiben a pedagógus nem jelentkezik a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat 

megújítását célzó minősítési eljárásra programja megvalósításának negyedik évében, úgy a 

Rendelet 14/A. § (1) a) pontja értelmében a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat 

megszerzése előtti fokozatába, de legalább Pedagógus II. fokozatba kell őt visszasorolni. A 

visszasorolás időpontja ebben az esetben a Rendelet 14/A. § (4) a) pontja szerint a Mester- vagy 

Kutatóprogram lejártát követő év első napja. 

 

Abban az esetben, ha a jelentkezés határidejéig a pedagógus – tartós távolléte miatt – nem 

tud jelentkezni az eljárásra, előző programja lejártakor visszasorolásra kerül a Mesterpedagógus 

vagy Kutatótanár fokozat megszerzése előtti fokozatába, de legalább Pedagógus II. fokozatba, 

majd egy következő évi Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljárásra jelentkezhet. 

A jelenlegi szabályozás alapján a jelentkezési határidőig kell megfelelni a jelentkezés különös 

feltételeinek, azaz aktív jogviszonnyal kell rendelkezni a jelentkezéskor. 

 

3.4.5 A megújító eljárásból való visszalépés lehetősége és annak következményei: 

 

A Rendelet 10/A. § (2c) bekezdése alapján nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus 

a jelentkezését az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédés vagy a pályázat 

védését megelőző napig vonhatja vissza.  
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Ebben az esetben, mivel a pedagógus a Rendelet 14/A. § (1) a) pontja értelmében a 

pályázatát nem újítja meg, előző Mesterprogramjának vagy Kutatóprogramjának öt éves 

megvalósítási szakasza leteltével nem tarthatja meg Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 

besorolását. A Rendelet 14/A.§ (4) a) pontja szerint az előző programjának lejártát követő év 

első napjától kell őt visszasorolni a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megszerzése 

előtti fokozatába, de legalább Pedagógus II. fokozatba.  

 

 

3.4.6 Mesterpedagógus, Kutatótanár besorolásból Mesterpedagógus besorolásba: 

 

Van olyan 2016. január 1-jén Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba besorolt 

pedagógus, aki 2014. vagy 2015. évi pilot eljárás keretében sikeresen teljesítette a pedagógiai-

szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, vagy szaktanácsadói képzés feltételeit, 

és ehhez kapcsolódóan Mesterpedagógus minősítési eljárásban sikeres tanúsítványt szerzett. Az 

érintett pedagógusok 2015 végén nyilatkoztak arról, hogy programjuk megvalósítását vagy a 

szakértői, szaktanácsadói tevékenységet választják Mesterpedagógus tevékenységként, 

Kutatótanárként. 

 Ha a pedagógus 2016. január 1-től Mesterprogramja vagy Kutatóprogramja 

megvalósítását választotta, de nem újítja meg pályázatát, vagy sikertelenül zárul a megújító 

eljárása, akkor őt a Rendelet 14/A.§ (1) bekezdése alapján a Kutatótanár besorolása előtti 

legmagasabb fokozatba, Mesterpedagógus fokozatba kell sorolni. Mesterpedagógus esetén 

megtartja Mesterpedagógus fokozatát. Mindkét esetben az OH megbízása alapján a 

pedagógusnak szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet kell ellátnia az előző 

Mesterprogram vagy Kutatóprogram lejártát követő évtől. Amennyiben a pedagógus nem újítja 

meg pályázatát és nem kívánja szakértői vagy szaktanácsadói feladatait sem ellátni, úgy 

visszasorolásra kerül Pedagógus II. fokozatba, mivel megszűnik a Mesterpedagógus 

besorolásra feljogosító tevékenysége. 

4. Közös Mester- vagy Kutatóprogram készítése 

 

A megújító eljárások esetén a közös Mesterprogram vagy Kutatóprogram készítésének 

szabályai megegyeznek az általános Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot célzó 

minősítési eljárás esetén az Útmutatóban ismertetett szabályokkal.  

Természetesen lehetőség van arra, hogy azok a pedagógusok, akik korábban közös 

program alapján végezték mesterpedagógus tevékenységeiket, a következő időszakra 

vonatkozóan önálló programot tervezzenek, amelynek előnye a pedagógustársak munkájától 

való függetlenség. A közösen tervezett programok esetén, ha valamelyik együttműködő 

pedagógus váratlan esemény miatt mégsem tud részt venni a program megvalósításában, a teljes 

programot át kell tervezni, minden együttműködőt érinteni fog a program módosítására 

vonatkozó eljárás. Ha a korábbi együttműködők önálló, de témájában továbbra is hasonló 

programot terveznek, tovább támogathatják egymás munkáját, de a programjuk megvalósítása 

nem függ egymástól. 

 

5. Mesterprogram tevékenységváltásának lehetőségei a megújítási eljárás során 

 

A Mesterpedagógus fokozat megújítását célzó minősítési eljárásban a pedagógusoknak 

lehetőségük van arra, hogy eredeti Mesterprogramjuktól eltérő fő tevékenységet válasszanak az 
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új programjuk tervezése, megvalósítása során. A pedagógusok szabadon választhatják a 

fejlesztő innovátori, fejlesztő támogató vagy a vezetői tevékenységet új programjuk fő 

tevékenységeként. (Vezetői tevékenység választásánál meg kell felelni a Rendelet 4.§ (1b) 

pontja szerinti elvárásoknak:  „… a minősítési eljárásra való jelentkezésnek és az eljárás 

eredményes befejezésének feltétele, hogy a pedagógus a jelentkezéskor és az eljárás teljes 

időtartama alatt rendelkezzen vezetői vagy magasabb vezetői megbízással, vagy - 

munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógus esetén - ennek megfelelő vezetői munkakörrel.”) 

 

A megújítási eljárások keretében egyéb tevékenységváltásra nincs lehetőség. 

 

Amennyiben a pedagógus az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok 

minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként kíván részt venni, szaktanácsadói 

vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot kíván ellátni és vállalja a tevékenység 

végzéséhez szükséges képzés elvégzését, akkor jelenlegi Mesterprogramjának 

tevékenységmódosítását kérheti a Rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján Mesterprogram 

módosítási kérelem benyújtásával. A megújító Mesterpedagógus minősítési eljárásra való 

jelentkezés keretein belül ilyen típusú tevékenységváltásra nincs lehetősége. (lásd: Tájékoztató 

pedagógusok részére a Mesterprogram vagy Kutatóprogram módosítás eljárásrendjéről című 

dokumentum.) 

 

Azok a pedagógusok, akik a pilot eljárás keretében képző vagy mentor profilt választottak, 

s előző tevékenységüket kívánják folytatni, már nem tudják megjelölni ezt a tevékenységet. 

Számukra a fejlesztő innovátori vagy a fejlesztő támogatói tevékenységek közül azt érdemes 

megjelölni, amelyikhez nagyobb mértékben köthetők tervezett feladataik, céljaik. Az Útmutató 

a Mesterpedagógusi tevékenységek részletes leírásánál segítséget nyújt a választásban. 

 

6. Módosított Mester- vagy Kutatóprogram megújítása 

 

Ha a Mester- vagy Kutatóprogram megvalósítása ideje alatt a pedagógus kérte programja 

módosítását, az nincs hatással a megvalósítás végső határidejére. A megújító minősítési eljárás 

éve az előző program megvalósításának 5. éve, a minősítési eljárásra való jelentkezés éve az 

előző program megvalósításának 4. éve. 

 

Abban az esetben, ha a pedagógus a megújító Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 

minősítési eljárásra való jelentkezés időszakában (eljárást megelőző év március 1-31. közötti 

időszakban) nem rendelkezik aktív jogviszonnyal: 

- tartós távollét esetén: 

o ha a tartós távollét meghaladja a 30 napot, a Rendelet 10/A.§ (2) bekezdése 

alapján nem jelentkezhet, 

o ha a tartós távollét nem haladja meg a 30 napot, akkor jelentkezhet minősítési 

eljárásra; 

- megszűnt jogviszony esetén nem jelentkezhet az eljárásra. 

 

7. Nyugdíjba vonuló Mesterpedagógusok vagy Kutatótanárok programjának megújítása 

 

Amennyiben a pedagógus Mester- vagy Kutatóprogramja megvalósításának ideje alatt 

vonul nyugdíjba, úgy a megújítási eljárásban már nem vesz részt. Ha a nyugdíjazás időpontja a 

program megvalósításának öt éves időszakára esik, akkor a pedagógus Mesterpedagógusként, 

illetve Kutatótanárként kerül nyugdíjazásra.  
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Ha a nyugdíjazás várható ideje az első öt éves program megvalósítását követő időszakra 

esik, és a pedagógus nem vesz részt a fokozat megújítását célzó minősítési eljárásban, úgy az 

öt éves időszak leteltét követő év január 1-jével korábbi fokozatába (de legalább Pedagógus II. 

fokozatba) kerül visszasorolásra. Ekkor az alacsonyabb besorolási fokozatból megy nyugdíjba. 

Annak a pedagógusnak, aki nyugdíjazás előtt áll, vagy előző programja utolsó szakaszában 

felmentési idejét tölti, vagy a következő Mesterprogramja első szakaszában kezdené meg 

felmentési idejét szintén részt kell vennie a megújító Mesterpedagógus fokozatot megcélzó 

minősítési eljáráson annak érdekében, hogy folyamatosan megtarthassa Mesterpedagógus 

besorolását. Új Mesterprogramja megvalósítása várhatóan nem tölti ki programja öt éves 

időszakát, vagy felmentési ideje miatt már meg sem kezdené azt, ettől függetlenül neki is öt 

évre kell terveznie tevékenységeit, hiszen előre nem tudható biztosan a nyugdíjba lépés 

időpontja. A tervezés során figyelembe kell venni a nyugdíjba vonulás várható időpontját, 

ehhez igazodva szükséges megtervezni a tevékenységeket. A program lényegi elemeit érdemes 

a várható nyugdíjazási időpont előtti időszakra tervezni, az azt követő időszakban pedig az 

eredmények értékelésére, a tudásmegosztásra fektetni a hangsúlyt. 

  

8. Kapcsolattartás 

 

A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat megújításával kapcsolatos kérdéseket a 

területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központhoz elektronikus úton kérjük továbbítani. 

A Pedagógiai Oktatási Központok elérhetősége: 

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

 

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

