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„Látni, amit mindenki lát, 

és azt gondolni róla, amit 

még senki sem gondolt.” 

 

 Szent-Györgyi Albert 



A MINŐSÍTÉS JOGI HÁTTERE 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet  

a tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről 

2011. évi CXC. törvény  

a nemzeti köznevelésről 

110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet  

a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 
15/2015. (III. 13.) EMMI-rendelet 

a köznevelési szakértői 

tevékenység, valamint az 

érettségi vizsgaelnöki megbízás 

feltételeiről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-

rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 



A MINŐSÍTÉS RENDSZERÉNEK 

KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJA 

A pedagóguspálya 
presztízsének 

növelése 

Szakmai és anyagi 
elismerés 

Motiválás a saját 
szakmai fejlődésben 

Minőségi 
munkavégzés 

Az oktatás 
színvonala,  

a tanulói 
teljesítmény 

fejlődése 

A pedagógiai 
gyakorlat 

megújítása, 
fejlesztése 

Az új eredmények, 
gyakorlatok 
megosztása 

A 
pedagóguskollégák 

támogatása 



A MINŐSÍTÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA 

A minősítés 
eljárásrendje, 
módszertana 

Pedagógus-
kompetenciák, 

indikátorok, az értékelés 
eszközrendszere 

Útmutatók 
Online felületek 

kialakítása 

A felkészülés 
támogatása 

Folyamatos korrekció a 
visszajelzések alapján 

Az eljárás, az 

eszközrendszer 

kialakítása 

Segédlet 
Informatikai 

háttér 

Kommunikáció, 

ügyfélszolgálat 

Felülvizsgálat 



Gyakornok 

Pedagógus I. 

Pedagógus II. 

  
Mesterpedagógus 

Kutatótanár 

ELŐMENETEL 2018 UTÁN 

A kötelező minősítések első alkalommal a 

pedagógus számára díjmentesek, a 

költségeket az állam vállalja.  

A megismételt eljárások önköltségesek. 

 

2 év után   

60%-os eredmény 

Leghamarabb 6,  

legkésőbb 9 év után  

75%-os eredmény 

A nem kötelező minősítések 

önköltségesek. 

Tudományos fokozat,  

14 év szakmai gyakorlat, 

rendszeres publikáció 

85%-os eredmény 

Leghamarabb 6 év után 

14 év gyakorlat, 

pedagógus-szakvizsga 

85%-os eredmény 



Mester-
pedagógus 

Kutatótanár 

ELŐMENETEL AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN 

(2016 ÉS 2018 KÖZÖTT) 

Gyakornok 

Pedagógus I. 

Ideiglenes 
Pedagógus II. 

Pedagógus II. 



A MESTERPEDAGÓGUSI/KUTATÓTANÁRI 

FOKOZATBA KERÜLÉS BEMENETI FELTÉTELEI 

Bemeneti 
feltételeknek 

• 14 év szakmai gyakorlat 

• Pedagógus-szakvizsga 

Mester-
pedagógusi 

eljárás 

Bemeneti 
feltételeknek 

•Tudományos fokozat 
•Rendszeres publikáció 
•14 év szakmai gyakorlat 

 

Kutatótanári 
eljárás 



Szaktanácsadói feladatok ellátása; 

előadó (szaktanácsadói továbbképzésen). 

intézményi önértékelés segítése; 

panaszok elbírálásában való közreműködés (OH-kijelölés alapján). 

előadó (szakértői továbbképzésen); 

az OH által meghatározott továbbképzésen való részvétel; 

pedagógiai-szakmai szolgáltatások; 

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet); 

minősítés, tanfelügyelet jogszerű, szakszerű lebonyolításának ellenőrzése 

Minősítőbizottságban való részvétellel összefüggő feladatok; 

MESTERPEDAGÓGUSI TEVÉKENYSÉGEK 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. Rendelet 17/A. § (6)–(7) 

Az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő 

Szaktanácsadó 



• A pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése. Mentorálás 

• A közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-
tantervi, pedagógiai-módszertani fejlesztésekben, 
kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső 
képzések szervezésében és megtartásában való 
részvétel. 

Fejlesztésekben, 
kutatásokban való 

részvétel 

• Országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, 
művészeti és sportversenyre történő felkészítés. Tehetséggondozás 

MESTERPEDAGÓGUSI TEVÉKENYSÉGEK 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. Rendelet 17/A. § (8) 



A 2016. ÉVI MINŐSÍTÉSI TERVBE TÖRTÉNŐ 

FELVÉTEL KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 

Mester-
pedagógus 

fokozat 

Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba soroltak 

14 év szakmai gyakorlat 

Vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú szakvizsga 

Kutató-
tanár 

fokozat 

Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba soroltak 

14 év szakmai gyakorlat 

Tudományos fokozat (pedagógiai 
tevékenységhez kapcsolódó) 

Publikáció 

426 fő 

77 fő 



A PRÓBAMINŐSÍTÉSEK 

Próbaminősítési 
eljárás 

 

Próba-
minősítővizsga 

Szakértői 
képzések 

2014 

Szakértői képzések 

Mesterpedagógusi/ 
kutatótanári pilot 

2015 

Ideiglenes Pedagógus 

II. fokozat: 22 697 fő 

Technikai, illetve 

szakmai visszajelzés 

362 sikeres vizsga 

122 mentor 

5 turnusban 3515 

kiképzett szakértő 

1174 szakértő képzése 

a hiányterületekre 

1171 résztvevő 

(1046 mesterpedagógus-,  

125 kutatótanár-jelölt) 

171 mesterpedagógus- és 

kutatótanár-minősítési szakértő 

96 fő Pedagógus II. fokozatba 

léphet 2016. január 1-jével 



SEGÍTSÉG A FELKÉSZÜLÉSHEZ 
Ú

tm
u
ta

tó
 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 
második, javított változat 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében 
a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Mesterpedagógusok minősítésének útmutatója 

Kutatótanárok minősítésének útmutatója 

Rövidített és átmeneti időszakot kezelő útmutatók 

Kiegészítő 

útmutatók 

28 

területhez 

Mentori segédlet 

Szakértői 

kiegészítés 

Kiegészítés 

az alternatív 

iskolákhoz 



A MESTERPEDAGÓGUSI ÉS A KUTATÓTANÁRI 

MINŐSÍTÉSI FOLYAMAT 

Az újabb mesterprogram 
megvalósítása 

A mesterpedagógusi pályázat 
megújítása 

A mesterprogram megvalósítása 

A Mesterpedagógus fokozat 
megszerzése 

Mesterpedagógusi 
pályázat 

Védés 

Felkészülési szakasz 

Az újabb kutatóprogram megvalósítása 

A kutatótanári pályázat megújítása 

A kutatóprogram megvalósítása 

A Kutatótanár fokozat megszerzése 

Kutatótanári 
pályázat 

Védés 



MESTERPEDAGÓGUSI/KUTATÓTANÁRI 

PÁLYÁZAT 

Szakmai önéletrajz 

A szakmai életút bemutatása és elemzése 

Ajánlások 

Bemutatóportfólió 

• 4–6 dokumentum a mesterpedagógus/kutatótanári kritériumok bemutatására 

• Összegző elemzés, reflexió 
 

Mesterprogram/Kutatóprogram 

• A teljes szakasz általános terve (5 évre vonatkozóan) 

• Az első szakasz részterve (1–3 évre vonatkozóan) 

Együttműködési szándéknyilatkozat 

Eredetiségnyilatkozat 

Munkáltatói igazolás intézményvezetői tevékenységről 



MESTERPEDAGÓGUSI/KUTATÓTANÁRI 

PÁLYÁZAT 2016–2018 – ÖSSZEVONT ELJÁRÁS I. 

E-PORTFÓLIÓ: 

Szakmai önéletrajz 

A szakmai életút bemutatása és elemzése 

A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi 
környezetének rövid bemutatása 

A nevelő-oktató munka alapdokumentumai 

Szakmai ajánlások: intézményvezetői, intézményen belüli 

Eredetiségnyilatkozat Óralátogatás és 

megbeszélés 

(2 óra) 



MESTERPEDAGÓGUSI/KUTATÓTANÁRI 

PÁLYÁZAT 2016–2018 – ÖSSZEVONT ELJÁRÁS II. 

MESTERPEDAGÓGUSI/KUTATÓTANÁRI pályázat: 

Bemutatóportfólió 

• 4–6 dokumentum a mesterpedagógus/kutatótanári kritériumok bemutatására 

• Összegző elemzés, reflexió 

Mesterprogram/Kutatóprogram 

• A teljes szakasz általános terve (5 évre vonatkozóan) 

• Az első szakasz részterve (1–3 évre vonatkozóan) 

Együttműködési szándéknyilatkozat 

Eredetiségnyilatkozat Az e-portfólió 

és a pályázat 

bemutatása és 

védése 



ÓRA/FOGLALKOZÁS MEGTARTÁSA 

 

 

 

  

Felkészülés 

 

Személyes 
találkozó 

 

Óra-/foglalkozás-
látogatás 

 

Értékelés 
Felkészülés az 
órára/ 
foglalkozásra 
 

Az óra/ 
foglalkozás-
megfigyelés előtti 
személyes 
találkozó 
 

Az óra/ 
foglalkozás 
megtartása 
 

Óra/foglalkozás 
megbeszélése,   
értékelése 
 

Tematikus 

terv(ek), óra-/ 

foglalkozástervek 



A MESTERERPEDAGÓGUSI/KUTATÓTANÁRI PÁLYÁZAT 

BEMUTATÁSA ÉS VÉDÉSE AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN 

A pályázat nyilvános bemutatása: digitális prezentáció 

• A három-/négydimenziós tevékenységmodell szempontjainak érvényesülése 

• A bizottság tagjain kívül részt vehetnek: szakmai partnerek, kollégák, szülők, diákok 



A MINŐSÍTŐBIZOTTSÁG TAGJAI AZ ÁTMENETI 

IDŐSZAKBAN  I. 

Előzetes értékelés Óralátogatás Védés 

Pedagógus 

II. 

Mester-

pedagógus 
Pedagógus II. 

Pedagógus 

II. 

Mester-

pedagógus 

OH-delegált mesterpedagógus-/ 

kutatótanár-minősítési szakértő 

(elnök) 

OH-delegált mesterpedagógus-/ 

kutatótanár-minősítési szakértő 

Intézményi delegált 

OH-delegált szakos szakértő 
  

Szakmai partner 
    

Mesterpedagógus minősítése 



A MINŐSÍTŐBIZOTTSÁG TAGJAI II. 

Előzetes értékelés Óralátogatás Védés 

Pedagógus 

II. 
Kutatótanár Pedagógus II. 

Pedagógus 

II. 
Kutatótanár 

OH-delegált mesterpedagógus-/ 

kutatótanár-minősítési szakértő 

(elnök) 

OH-delegált mesterpedagógus-/ 

kutatótanár-minősítési szakértő 

Intézményi delegált 

MTA által delegált 

OH-delegált szakos szakértő 
  

Szakmai partner 
    

Kutatótanár minősítése 



AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 

Tevékenységalapú értékelés 

85% szükséges 

A pedagógus kiválósága 

 

A 8 pedagógus-

kompetencia alapján 

77 indikátorral 

 

Pedagógus I.: 60% 

szükséges 

Pedagógus II.: 75% 

szükséges 

A Mesterpedagógus és a Kutatótanár 

fokozat elérése 

A Pedagógus I. és a Pedagógus II. 

fokozat elérése 

Mesterpedagógus 

 

 Kiváló pedagógus 

 Tudatos szakmai fejlődés 

 Feltáró-elemző tevékenység 

 Fejlesztő-újító tevékenység 

 Tudásmegosztó-segítő 

tevékenység 
 

Kutatótanár 

 

 Kiváló pedagógus 

 Tudatos szakmai 

fejlődés 

 Kutatás-innováció 

 Tudásmegosztó-

segítő tevékenység 
 



A MESTERPEDAGÓGUS ÉS A KUTATÓTANÁR 

FOKOZAT MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ MINŐSÍTÉS 

Mester/kutatói 
minősítés 

Pedagógus II. 

fokozat esetén 

mester/kutatói eljárás 

85% 

Pedagógus II. 
minősítés 

Mester/kutatói 
minősítés 

Pedagógus I., 

ideiglenes Pedagógus II. 

fokozat esetén 

összevont eljárás 

75%     ÉS     85% 

75%  Pedagógus II. fokozat 



A MESTER-/KUTATÓPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 

Megvalósítás 

• A vállalt tevékenységek végzése, amelyekkel hozzájárul szakmai 
közösségének, a köznevelés eredményességének fejlesztéséhez.  

• Feltáró-elemző, fejlesztő-újító és tudásmegosztó-segítő tevékenységet 
végez, szakmailag továbbra is folyamatosan és tudatosan fejleszti 
önmagát 

Dokumentálás 

Önértékelés készítése a részterv teljesítésekor 

A következő szakasz tevékenységtervének elkészítése 



A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA AZ ÁTMENETI 

IDŐSZAKBAN – TELJES ELJÁRÁS 

 

A pedagógus feltölti a 
mester-pedagógusi/ 

kutatótanári pályázatot 

A minősítő-bizottság 
az előzetes 

értékelés során 
kérdéseket fogalmaz 

meg 

A mesterpedagógusi/ 
kutatótanári pályázat 
bemutatása, védése 

A pedagógus 
(tevékenység-

területenkénti és 
szöveges) értékelést 

és elektronikus 
tanúsítványt kap 

A mester-/ 
kutatóprogram 
megvalósítása 

A mester-/ 
kutatóprogram 

megújítása 

85% alatti eredmény: 

sikertelen minősítés  



A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA AZ ÁTMENETI 

IDŐSZAKBAN – ÖSSZEVONT ELJÁRÁS 

 

A pedagógus 
feltölti az  

e-portfóliót és a 
mester-

pedagógusi/ 
kutatótanári 
pályázatot 

A minősítő-
bizottság az 

előzetes 
értékelés 

során 
kérdéseket 

fogalmaz meg 

Két óra/ 
foglalkozás 
látogatása, 
megbeszé-

lése 

Az  
e-portfólió 

védése és a 
mester-

pedagógusi/ 
kutatótanári 

pályázat 
bemutatása, 

védése 

A pedagógus 
(kompetenciánkénti, 

tevékenység-
területenkénti és 

szöveges) értékelést 
és elektronikus 
tanúsítványt kap 

A mester-/ 
kutatóprogram 
megvalósítása 

A mester-/ 
kutatóprogram 

megújítása 

85% alatti eredmény: 

Pedagógus II. fokozat 

vagy 

sikertelen minősítés  



 
 

„A tudományos felfedezések 

nagy pillanatait nem az a 

kifejezés fémjelzi leginkább, hogy 

„Heuréka!”, hanem hogy  

„Hát ez furcsa…”.” 

 

Yehuda Berg 



TÓTH MÁRIA 
szakmai vezető 

 
toth.maria@oh.gov.hu 

KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET! 


