A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

A rendelet szövege
I. FEJEZET1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK2
1.3 A rendelet hatálya
1. § (1)
(4) A II. fejezet hatálya - a 6-8. alcím kivételével - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottakra is kiterjed.
(5)

Változás
A fejezet neve változott, tartalma
módosult.
(1) Kikerült: (a továbbiakban együtt:
foglalkoztatási jogviszony)
(4) Új elem.
(5) sorszámot kapott a korábbi (4)
szakasz

1/A.5 Értelmező rendelkezések
1/A. §6 E rendelet alkalmazásában:
1. foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony,
2. munkaviszony jellegű jogviszony: a munkaviszony, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 87/A. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok,
3. munkaviszony jellegű jogviszony szünetelése: a jogviszonynak az az időtartama, amely alatt a felek
jogviszonyból eredő kötelezettségeik teljesítését jogszabályi előírás vagy megállapodásuk alapján
kölcsönösen szüneteltetik,
4. portfólió: olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja,
szakmai tevékenysége, ezzel összefüggésben felmerülő nehézségei, sikerei, a pedagóguskompetenciák
fejlődése, egyrészt a tények tükrében, másrészt az önértékelés alapján.

Új tartalom.

II. FEJEZET
A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI ÉS ILLETMÉNYRENDSZERE
1/B. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények
2. § (1) A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör
betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal
rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba
kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, a kinevezésben,
munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező.
(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 legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.
(3) Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdése
szerinti két év szakmai gyakorlattal, de még nincs a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év szakmai gyakorlati
ideje, számára - kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki időt kell kikötni.
(4) Ha a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt sikertelen minősítő vizsgát tett pedagógus
létesít újabb foglalkoztatási jogviszonyt, számára két év gyakornoki időt kell kikötni.
(5) Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, mint a
gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell
kikötni.
(6) A gyakornok
a) az (1)-(5) bekezdés szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy
b) ha a gyakornoki idő a tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában
tesz minősítő vizsgát.
(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres letételének
időpontjáig tart.
(8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
(9) A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a
pedagógus minősítő vizsgája sikertelenül zárult. A meghosszabbított gyakornoki időre az (1)-(8)
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bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható
meg.
(10) Ha a (9) bekezdés szerint megismételt minősítő vizsga is sikertelenül zárult és a pedagógus
pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az (1)-(9) bekezdésben, valamint az Nkt.
64. § (8) bekezdésében foglaltakat ismételten alkalmazni kell.
(11) A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a gyakornokot a
minősítő vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a minősítő vizsga időpontja - különösen a foglalkoztatási
jogviszony szünetelése miatt - módosul, erről a gyakornokot írásban tájékoztatni kell.
3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus e besorolását követően legalább hat év szakmai
gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a
Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési
eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját a
munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.
(2) Ha a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítési eljárás befejezését megelőzően megszűnik
és ezt követően új pedagógus-munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a nem kötelező
minősítési eljárásban a várakozási idő leteltét követően vehet rész. 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, illetve a munkaszerződésben szereplő munkakört nem
pedagógus-munkakörre módosították, és a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követően kerül sor
újabb, pedagógus-munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszony létesítésére.
(3) A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ha a minősítési eljárás sikertelen volt.
A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban - a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás
lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat
megszerzéséig kerülhet sor.
(4) Ha a megismételt minősítési eljárást nem teljesítő pedagógus pedagógus-munkakörre újabb
foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított két év elteltével újabb
minősítési eljárásban kell részt vennie. Az újabb minősítési eljárás során - a minősítés eredményétől függően
- az Nkt. 64. § (8) bekezdését kell alkalmazni.
(5) A sikeres minősítési eljárás alapján a pedagógust Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni.
4. § (1) Az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki rendelkezik
a) pedagógus-szakvizsgával és
b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlattal a
Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt.
(2) A sikertelenül zárult minősítési eljárás - ideértve a sikertelenül zárult megismételt minősítési eljárást
is - esetében a 3. § (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

(3) Azt a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógust, aki sikeresen vett részt a minősítési eljárásban,
Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.
5. §11 (1) Az a Pedagógus II. vagy az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki a munkaköre
ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos
fokozattal, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.)
rendelkezik, rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, valamint rendelkezik tizennégy év
szakmai gyakorlattal, a Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. A
minősítési eljárást sikeresen teljesítő pedagógust Kutatótanár fokozatba kell besorolni.
(2) A Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás megismétlésére a 3. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint kerülhet sor.
(3) Kutatótanár fokozatba
a) az összes köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben,valamint
b) az összes Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak legfeljebb egy-egy százaléka sorolható be.

2. A 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) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel,
f) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) igazolása alapján közszolgálati jogviszony
keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy
g) kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelőoktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
eltöltött időt.
(2) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az (1) bekezdésben foglaltakon kívül szakmai gyakorlatnak
kell tekinteni az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok keretében:
a) a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött szakmai
munkakörben, vezető beosztásban,
b) a szociális-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, terepkoordinátori
tevékenységgel összefüggő munkakörben, vagy

Az alcím és a tartalom is megváltozott.
Az 5. szakaszból került a 2. szakaszba
tartalom, jelentős változásokkal.

c) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony
keretében a gyermek- és ifjúságvédelem országos irányításával összefüggő munkakörben
eltöltött időt is.
(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és
(2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az
(1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év
munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza
követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.
(4) A (3) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, ha a gyakornok legalább egy alkalommal
sikertelen minősítő vizsgát tett.
(5) Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy korábbi munkáltatója a besoroláskor szakmai
gyakorlatként vette figyelembe a (2) bekezdésben szereplő időt, és a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott személy ezt követően nem a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben létesít foglalkoztatási
jogviszonyt, a korábban figyelembe vett szakmai gyakorlat időtartama emiatt utóbb nem csökkenthető.
6/A. § (1) A 6. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat
időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 napos időtartam felel meg.
(2) A szakmai gyakorlat megállapításakor az azonos időtartamra figyelembe vehető több, egyidejűleg
fennálló jogviszony közül csak egy jogviszony számítható be.
(3) A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be
a) a munkaviszony jellegű jogviszony szünetelésének harminc napot meghaladó időtartama, továbbá
b) a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus munkaideje nem érte el a munka
törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével
számított heti munkaidő huszonöt százalékát.
(4) A (2) bekezdésben, valamint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározottaktól eltérően, ha a pedagógus
egyidejűleg több részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban állt, és ezekben a szerződésben vagy
kinevezésben foglalt heti munkaidő az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított
heti munkaidő huszonöt százalékát elérte, ezt az időszakot el kell ismerni

3. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás tartalma
7. § (1) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó
indikátorok alapján minősítő bizottság értékeli a pedagógus tevékenységét.
(2) A pedagóguskompetenciák:
a) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás,
b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
c) a tanulás támogatása,
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d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi
gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani
felkészültség,
e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
f) a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.
(3) A pedagóguskompetenciák adott munkakörre vonatkozó értelmezését a pedagógiai szakszolgálati
intézményben és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai
szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, továbbá a Gyvt. hatálya alá tartozó intézménynél
foglalkoztatottakra a miniszter hagyja jóvá és az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) közzéteszi a
honlapján. Ezen munkakörök esetében a pedagóguskompetenciák értékelésekor a (2) bekezdésben felsorolt
kompetenciák közül csak a munkakör ellátásával összefüggésben értelmezhetőket kell figyelembe venni.
8. § (1) A minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzéséhez szükséges minősítési eljárás részei:
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása - ide nem értve az óvodapszichológus,
iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását - a foglalkozás, vagy az óra
látogatása,
d) az információk értékelése, felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására, ennek során a feltöltött
portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt legalább hét nappal a pedagógus
részére történő eljuttatása, valamint
e) a portfólióvédés.
(2) A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei:
a) a felkészülési terv elkészítése,
b) a Mesterpedagógusi pályázat elkészítése,
c) a Mesterpedagógusi pályázat bemutatása és védése.
(3) A Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei:
a) a Kutatótanári pályázat elkészítése, valamint
b) a Kutatótanári pályázat bemutatása és védése.
(4) A Mesterpedagógus, a Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás része a pályázati
információk értékelése, felkészülés a bemutató portfólióvédés lebonyolítására, ennek során - a minősítő
bizottság által - a feltöltött bemutató portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt
legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása.

8. § (1) bekezdés d) pontjában a „hét
nappal” szövegrész helyébe az „öt
nappal” lép 2016. január 1-jén.

(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 feladatokat ellátó, vagy pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatot
ellátó pedagógust - a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított 5 év elteltével az adott fokozat megerősítése érdekében - a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell
újítania. A megújítás keretében a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, illetve
bemutatnia.
(6) Ha a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus a pályázatát nem újítja meg,
őt vissza kell sorolni a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatba történt besorolását megelőzően elért
legmagasabb fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának
megfelelő kategóriába kell besorolni.
9. § A pedagógusértékelési eszközök - így különösen a minősítő vizsga és a minősítési eljárás során
használt értékelőlapok, megfigyelési, értékelési szempontok, feldolgozási segédletek, a portfólió részletes
követelményei - egységesek és nyilvánosak.
A pedagógusértékelési eszközöket - a Gyvt. hatálya alá tartozó intézménynél foglalkoztatott pedagógusok
munkaköri feladatainak sajátosságaira is figyelemmel - az OH dolgozza ki, a miniszter hagyja jóvá.
9/A. § (1) Az óra, a foglalkozás látogatása a minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat elérésére
irányuló minősítési eljárás esetén kettő, a pedagógus által tartott foglalkozás, tanóra látogatását,
megbeszélését, elemzését, értékelését, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus
esetén munkaköri feladatai ellátásának értékelését foglalja magában, amelyet a minősítő bizottság kijelölt
tagja végez.
(2) A gyakornok minősítő vizsgája esetében az óra, foglalkozás látogatásán és megbeszélésén a mentor
is részt vehet.
9/B. § (1) A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga vagy
minősítési eljárás keretében feltöltött portfólió tartalmazza:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a pedagógus portfóliója tartalmának eredetiségéről szóló nyilatkozatát,
c) intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást,
d) a nevelő-oktató munka alapdokumentumait,
e) a nevelő-oktató munka szabadon választott dokumentumait,
f) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint
g) a szakmai életút értékelését.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott portfólió a pedagógus választásától függően tartalmazhatja:
a) az (1) bekezdés d) pontján kívüli pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását,
dokumentumait, valamint
b) az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait.

A fejezetbe a 9/A. § és a 9/B. §
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(3) A portfólióvédés alkalmával a pedagógus a portfólióban szereplő dokumentumok alapján bemutatja
pedagógiai munkásságát, önértékelését, valamint reflektál a minősítő bizottság 8. § (1) bekezdés d) pontja
szerint feltett kérdéseire.
(4) A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás keretében
feltöltött pályázat tartalmazza:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a pedagógus pályázata és a bemutató portfóliója tekintetében, azok eredetiségéről szóló nyilatkozatot,
c) intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást,
d) a szakmai életút bemutatását és elemzését,
e) a bemutató portfóliót,
f) a Mester-, illetve Kutatóprogramot,
g) az együttműködési szándéknyilatkozatot.
(5) A Mesterpedagógusi és a Kutatótanári pályázat bemutatása és védése alkalmával a pedagógus a
pályázatban szereplő dokumentumok alapján bemutatja a szakmai életútját, annak elemzését, bemutató
portfólióját, Mester-, illetve Kutatóprogramját, valamint reflektál a minősítő bizottság 8. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint feltett kérdéseire.
(6) A (3) bekezdés szerinti portfólióvédés részletes szabályait, a (4) bekezdés szerinti pályázat tartalmára
vonatkozó részletes szabályokat, a 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felkészülési terv részletes
szabályait, valamint a 9. § szerinti pedagógusértékelési eszközöket a miniszter által elfogadott Útmutató
tartalmazza, amelyet az OH honlapján közzétesz.

4. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítő
vizsga és a minősítési eljárás lebonyolítása, a minősítő bizottságok munkájának
szervezése, a minősítés díja
10. § (1) A miniszter a következő naptári évre (a továbbiakban: minősítési év) vonatkozóan minden év
február utolsó napjáig a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi
a) a lebonyolítandó minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (a továbbiakban: minősítési
keretszám),
b) a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások szervezésének központi szabályait, valamint
c) a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.
(2) A minősítési keretszámot
a) az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer)
rögzített kötelező minősítő vizsgák és eljárások száma,
b) a Kutatótanár fokozat esetén az 5. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján meghatározott
létszám,
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c) a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételek, valamint
d) a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek
figyelembevételével kell meghatározni.
(3) A keretszám nem lehet kevesebb, mint a 2. § (6) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a minősítési évben lebonyolítandó kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma.
10/A. §23 (1) Az intézményvezető a minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességét
hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben.
(2) A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét
megelőző év április 30-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél. Az intézményvezető a jelentkezést köteles
az informatikai rendszerben rögzíteni. A jelentkezést a pedagógus legalább két hónapja folyamatosan
fennálló keresőképtelenségére tekintettel az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédés
időpontjáig vonhatja vissza.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti rögzítést a minősítés évét megelőző év május 10-ig kell végrehajtani,
amelyről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.
(4) Ha
a) a pedagógus minősítésére a 2. § (2) vagy (3) bekezdése szerint kerül sor, vagy kötelező minősítési
eljárás rögzítése szükséges, a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy
b) a már megkezdett minősítő vizsga, minősítési eljárás 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 munkanapon belül
kell a rögzítést elvégezni.
(5) Az informatikai rendszerben történő rögzítéskor meg kell jelölni azt a munkakört, amellyel
összefüggésben a minősítő vizsga, a minősítési eljárás lefolytatására sor kerül, továbbá - tanár
munkakörben foglalkoztatott gyakornok, illetve pedagógus esetén - az általa a jelentkezéskor legalább heti
két órában tanított tantárgyak közül a minősítő vizsgára, illetve a minősítési eljárásra kiválasztott tantárgyat.
(6) Ha a minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás lefolytatásának kötelezettsége megszűnt, vagy a
minősítés évében nem kerülhet rá sor, az intézményvezető a rögzített adatot - a kinevezés, illetve a
munkaszerződés megszűnését, módosítását, vagy a foglalkoztatási jogviszony szünetelésének kezdetét
követő öt munkanapon belül - köteles módosíttatni vagy töröltetni az OH-nak megküldött kérelem útján.
10/B. § (1) Az OH az intézményvezető által az informatikai rendszerben rögzített adatok alapján
ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása
feltételeinek. Az ellenőrzés során a Kutatótanár fokozat megszerzése érdekében minősítési eljárásra
jelentkezett pedagógus publikációs tevékenysége megfelelőségének megítéléséhez az OH megkeresésére a
Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalást ad.
(2) Ha az intézményvezető a kötelező minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást vagy - a pedagógus
határidőig megtett kezdeményezése ellenére - a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem
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vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus a minősítési évet megelőző év május 31ig kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. A kérelmet az OH-n keresztül kell benyújtani.
10/C. § (1) A miniszter - az OH javaslatát mérlegelve - a minősítési évet megelőző év június 20-áig dönt
a következő évre vonatkozó minősítési tervről.
(2) A minősítési terv tartalmazza az adott évben a kötelező minősítő vizsgán és minősítési eljáráson részt
vevő, valamint - a miniszter mérlegelési jogkörben hozott döntése alapján - a nem kötelező minősítési
eljárásban részt vevő pedagógusok nevét, oktatási azonosító számát, és - tanár munkakörben
foglalkoztatott pedagógus esetén - a választott tantárgyat.
(3) A nem kötelező minősítési eljárásban való részvételre jelentkezett pedagógusok minősítési tervbe
való felvételénél a kötelezően minősítendő pedagógusok felvételét követően fennmaradó keretszámot a
fővárosban és megyénként, továbbá munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és
a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével kell elosztani a jelentkezők között. Ha a
köznevelési intézmény vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény fenntartója valamely megyében vagy a
fővárosban az országos átlagos intézményi és pedagógus eloszlástól eltérően az országos átlagot
meghaladó mértékben tart fenn köznevelési vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményt, e tényre az
intézményében foglalkoztatott pedagógusok minősítési eljárásba történő bevonása során figyelemmel kell
lenni.
(4) A miniszter a minősítési terv rá vonatkozó részéről a minősítési évet megelőző év június 30-ig az
informatikai rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőjét.
(5) Az értesítést követően a minősítési évet megelőző év szeptember 30-ig - a foglalkoztatási
jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel - kiesett jelentkezők miatt felszabaduló
minősítési keretszámot elsősorban a kötelező minősítésekre, illetve a (3) bekezdés szerinti szempontok
mérlegelésével a nem kötelező minősítésekre kell elosztani. A minősítési terv ilyen irányú módosításáról
legkésőbb október 15-ig kell az érintetteket az informatikai rendszer útján értesíteni.
10/D. § (1) A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást legalább három főből álló minősítő bizottság
folytatja le.
(2) A minősítő bizottság elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos
szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen
szereplő köznevelési szakértő, aki a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki
megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 15/2015. (III. 13.) EMMI
rendelet] foglaltak szerinti felkészítésben részt vett. A miniszterrel pedagógiai-szakmai szolgáltatás
ellátására köznevelési szerződést kötött egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény
pedagógusának minősítése esetén a bizottság elnökeként csak az jelölhető ki, aki az egyház által fenntartott
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény által jóváhagyott szakértői jegyzéken szerepel. Ettől eltérően, a
Gyvt. hatálya alá tartozó, egyházi jogi személy által fenntartott intézmény pedagógusának minősítése
esetén az egyetértés jogát az adott egyházi jogi személy miniszter által kijelölt egyházi módszertani
intézménye gyakorolja, feltéve, hogy van ilyen kijelölt intézmény.

(3) A minősítő bizottság tagjai:
a) az OH által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés
(tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a 15/2015. (III. 13.)
EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben részt vett,
b) a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott vezetői, magasabb
vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott,
c) az intézményvezető - ide értve a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény vezetőjét is - minősítési eljárása
esetében a b) pontban foglalt tag helyett az OH által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken
pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési
szakértő, aki a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben vett részt és
rendelkezik legalább ötéves vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal,
d) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott gyakornok vagy pedagógus esetében
a b) pontban foglalt tag helyett az intézmény vezetője vagy az általa megbízott, a minősítő vizsgán vagy a
minősítési eljárásban résztvevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben foglalkoztatott
alkalmazott,
e) intézményvezető minősítési eljárása esetében az a) pontban, valamint a c) pontban foglalt tagokon
kívül a fenntartó kijelölheti képviselőjét, aki véleményezési joggal részt vehet az óra- vagy
foglalkozáslátogatáson és a portfólióvédésen, valamint
f) Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében az a)-e) pontban
foglaltakon kívül a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.
(4) Az intézményvezető vagy az általa megbízott pedagógus, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
delegáltja kivételével a minősítő bizottság tagja, valamint a minősítő bizottság elnöke csak az értékelt
pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba besorolt pedagógus lehet.
(5) A tanár munkakört betöltők 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.
(6) A minősítő bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja
a) a pedagógusnak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy
b) olyan személy, akitől a minősítési eljárás elfogulatlan lefolytatása egyéb okból nem várható.
10/E. § (1) A minősítő bizottság elnöke felel a minősítő vizsga, a minősítési eljárás szakszerű és
törvényes lebonyolításáért, a minősítő bizottság törvényes működéséért.
(2) Az elnök feladatai különösen:

a) megvizsgálja, hogy nincs-e helye a minősítő vizsga, a minősítési eljárás megszüntetésének a 12/C. §
(1) bekezdése alapján,
b) vezeti a portfólióvédést és a minősítő bizottság értekezleteit,
c) szervezi a minősítő bizottság feladatait,
d) a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a pedagógus személyes részvételét igénylő első eseményének
kijelölt időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot a pedagógussal, a minősítő bizottság
tagjaival, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetőjével, és egyezteti a minősítő vizsga, minősítési
eljárás részletes menetét,
e) a bizottsági tagok értékelésének eredménye közötti jelentős eltérés esetén összehívja a bizottságot
egyeztetés céljából, valamint
f) gondoskodik a minősítéssel kapcsolatos adatoknak az informatikai rendszerben történő rögzítéséről.
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.
11. § (1) Az OH a minősítés évét megelőző év július 31-ig
a) kijelöli a minősítési évben minősítő bizottsági elnökként és köznevelési szakértő tagként eljáró
pedagógusokat, és a kijelölésről őket, valamint az őket foglalkoztató intézmény vezetőjét értesíti,
b) - a minősítő bizottság 10/D. § (3) bekezdés e) és f) pontja szerinti tagjainak delegálása érdekében megkeresi a fenntartót, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.
(2) A köznevelési szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a minősítés évét megelőző év szeptember
1-jéig rögzíti az informatikai rendszerben a munkahét azon napját, amikor a szakértőt a 17/A. § (1)
bekezdése szerint a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.
11/A. § (1) A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 30. napjáig tölti fel
portfólióját az informatikai rendszerbe. A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza - a 9/B. §
(1) bekezdés e) pontja kivételével - a 9/B. § (1) bekezdése szerinti kötelező elemeket.
(2) Ha a pedagógus a portfólió feltöltésére vonatkozó határidőt elmulasztja, az OH megállapítja a
minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét.
(3) Ha az (1) bekezdés alapján sikeresen feltöltött portfólió tekintetében hiánypótlás szükséges, a
minősítő bizottság elnökének felszólítására a pedagógus azt legkésőbb a portfólióvédést megelőző huszadik
nap előtt megteheti. Ennek hiányában az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás
sikertelenségét.
(4) Ha a portfólió feltöltését követően a pedagógus munkaköre vagy - tanár munkakörben foglalkoztatott
pedagógus esetében - az általa tanított tantárgy megváltozik, és ennek következtében a pedagógus
véleménye szerint a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt
tantárgy vonatkozásában nem valósítható meg, a pedagógus a változástól számított öt munkanapon belül,
de - minősítési eljárás esetében - legkésőbb a portfólióvédés időpontja előtti harmincötödik napig

kezdeményezi az OH-nál portfóliójának a változás miatti módosítását. A portfólió módosítására az OH-nak
a kezdeményezés tudomásulvételéről szóló, az informatikai rendszerben megküldött értesítését követő
harmincadik napig kerülhet sor. A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást a megváltozott munkakör vagy a
tanított tantárgy tekintetében kell lefolytatni.
(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 tartalmát érintő változás bekövetkezése
esetében - a minősítés évének augusztus 15. napjáig módosíthatja, kiegészítheti portfólióját.
(6) Ha a pedagógus az OH-t az (5) bekezdésben meghatározott határidőt követően értesíti, a nem
kötelező minősítési eljárásra csak a következő minősítési évben kerülhet sor.
(7) Ha a munkakör, illetve tantárgy megváltozása a minősítő vizsga, a minősítési eljárás OH által kitűzött
időpontját megelőző harmincötödik napot követően következik be,
a) a minősítő vizsga, valamint a kötelező minősítési eljárás időpontját az OH a munkakör vagy a tanított
tantárgy megváltozásáról történt értesítést követő hatvanadik napot követő időpontra módosítja,
b) a nem kötelező minősítési eljárásra - ha az a minősítés évében már nem valósítható meg - csak a
következő minősítési évben kerülhet sor.
11/B. § (1) Az OH a minősítési év június 30. napjáig tervezett minősítésekre vonatkozóan a minősítés
évét megelőző év december 15. napjáig, a minősítési év szeptember első napját követő minősítésekre
vonatozóan pedig a minősítési év augusztus 10. napjáig
a) meghatározza a portfóliójukat feltöltött pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárás esetében
a portfólióvédésének időpontját,
b) kijelöli - az intézményvezető, valamint a fenntartó delegáltja kivételével - a pedagógus minősítő
vizsgáját, minősítési eljárását lefolytató minősítő bizottság elnökét és tagjait, valamint
c) az a) és b) pontban foglaltakról az informatikai rendszer útján értesíti a pedagógust, a minősítő
bizottság elnökét és tagjait, valamint az őket foglalkoztató intézmény vezetőjét.
(2) Az intézményvezető köteles lehetővé tenni a pedagógus részvételét a minősítő vizsga, minősítési
eljárás pedagógus személyes részvételét igénylő eseményén.
(3) Ha olyan körülmény merült fel, amely a minősítő vizsga, a minősítési eljárás lebonyolítását
akadályozza vagy veszélyezteti, a pedagógus, a minősítő bizottság elnöke, tagja, vagy az e személyeket
foglalkoztató intézmény vezetője (e bekezdés tekintetében a továbbiakban együtt: érintettek) a körülmény
tudomására jutásától számított öt munkanapon belül köteles értesíteni az OH-t. Ha szükséges, az OH - az
érintettekkel történő egyeztetést követően - módosítja a portfólióvédés időpontját, a minősítő bizottság
elnökének, tagjainak személyét, és erről haladéktalanul értesíti az érintetteket.
(4) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga, a minősítési eljárás
személyes részvételét igénylő eseményén, kérelmére az OH haladéktalanul új időpontot jelöl ki számára. E
rendelkezés alkalmazásában fel nem róható ok minden olyan, a részvételt gátló esemény, körülmény,
amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására,
illetve mulasztására. Az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok megjelölésével, az ok felmerülésével

A fejezetbe a 11/A. § és a 11/B. §
bekerült.

egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül lehet az OH részére
benyújtani. Ha a minősítő bizottság vagy az OH azt állapítja meg, hogy a minősítő vizsga, a minősítési
eljárás személyes részvételt igénylő eseménye a gyakornoknak, pedagógusnak felróható okból hiúsult meg,
a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelennek minősül.
(5) Ha a (3) és (4) bekezdésben 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 március 31. napjáig terjedő időszakra eső új időpontot kell kijelölni.
12. § (1) A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba történő besorolásra irányuló első minősítő vizsga
és a minősítési eljárás díjtalan.
(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a Mesterpedagógus és a Kutatótanár
fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás díja a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott, az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka, amelyet az eljárás
kezdeményezőjének a minősítő vizsgát, minősítési eljárást szervező OH kincstárnál vezetett számlájára kell
befizetnie. Megismételt minősítő vizsgának, minősítési eljárásnak a magasabb fokozatba történő besorolás
megszerzésére irányuló sikertelenül zárult minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően az ugyanazon
fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló minősítő vizsga, minősítési eljárás minősül.
(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. A díjfizetés elmulasztása esetén az OH a minősítő vizsgát, minősítési eljárást megszünteti.
(4) A már befizetett díjat a pedagógus, vagy örököse számára, az OH-hoz intézett kérelem alapján vissza
kell téríteni, ha a minősítő vizsgát, a minősítési eljárást az OH a 12/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában foglalt
okból megszüntette.

2016. január 1-jei hatállyal kiegészül a
fejezett az alábbiakkal:
„12/A. § A szakértői, szaktanácsadói
feladatokat ellátó pedagógus a számlával
igazolt költségeinek megtérítésére
jogosult, minősítő vizsgánként, minősítési
eljárásonként legfeljebb tízezer forintig.
A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot
ellátó, továbbá a Gyvt. hatálya alá
tartozó intézményben szakértői,
szaktanácsadói feladatot ellátó
pedagógus igényelheti a tízezer forintot
meghaladó, számlával igazolt, jogos
költségeinek megtérítését is.”

4/A. A minősítő vizsga és minősítési eljárás eredménye, jogorvoslat
12/B. § (1) A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás értékelési szempontjainak való
megfelelését a minősítő bizottság tagjai egyenként és összességükben az 1. mellékletben meghatározott
súlyozási szabályok alapján, egymástól függetlenül értékelik, és értékelésüket az informatikai rendszerben
rögzítik. Ha a tagok értékelése egymástól jelentősen eltér, a minősítő bizottság erről egyeztet.
(2) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részeredményei alapján a portfólióvédés időpontjától
számított tizenöt napon belül összegző értékelést kell készíteni, amely tartalmazza
a) a minősítő bizottság döntését a pedagógus követelményeknek való megfeleléséről, és
b) a pedagógus tevékenységének az egyes pedagóguskompetenciák alapján történő értékelését.
(3) A minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikeres, ha az értékelés során a pedagógus-kompetenciák
értékelésénél
a) a gyakornok legalább hatvan,

Új alcím: „4/A. A minősítő vizsga és
minősítési
eljárás
eredménye,
jogorvoslat”, a 12/B. § -12/E. §
bekerült.

b) a Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítő eljárásban a pedagógus legalább hetvenöt, vagy
c) a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítő eljárásban a pedagógus legalább

nyolcvanöt
százalékot ért el.
(4) Az összegző értékelést annak meghozatalától számított öt munkanapon belül a minősítő bizottság
elnöke feltölti az informatikai rendszerbe. A tanúsítványt legkésőbb a minősítési év utolsó munkanapjáig, a
11/B. § (5) bekezdésében foglalt esetben a minősítés évét követő év március utolsó napjáig kell kiadni. Az
összegző értékelést a pedagógus, valamint az őt foglalkoztató intézmény vezetője számára elérhetővé kell
tenni az informatikai rendszerben.
(5) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás eredményéről az OH az összegző értékelés informatikai
rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt munkanapon belül elektronikus tanúsítványt állít ki. 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:
a) gyakornok minősítése esetén: „megfelelt”, vagy „újabb minősítés szükséges”, vagy - megismételt
minősítési eljárás sikertelensége esetén - „nem felelt meg”,
b) Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárás esetén: „megfelelt” vagy „újabb minősítés
szükséges”, vagy - megismételt minősítési eljárás sikertelensége esetén - „nem felelt meg”,
c) Mesterpedagógus fokozatba soroláshoz szükséges minősítési eljárás esetén: „Mesterpedagógus
fokozatba lép”, vagy „Pedagógus II. fokozatban marad”,
d) Kutatótanár fokozatba soroláshoz szükséges minősítési eljárás esetén: „Kutatótanár fokozatba lép”,
vagy „Pedagógus II. fokozatban marad”, vagy „Mesterpedagógus fokozatban marad”.
12/C. § (1) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást meg kell szüntetni, ha
a) az OH vagy a minősítő bizottság az eljárás bármely szakaszában észleli, hogy a pedagógus a
jogszabályi feltételek hiányában nem szerepelhetett volna a minősítési tervben, vagy a pedagógus
munkakörben való foglalkoztatás jogszabályi követelményeinek nem felel meg,
b) a pedagógus a jelentkezést a 10/A. § (2) bekezdése alapján, legalább két hónapja folyamatosan
fennálló keresőképtelenségére tekintettel visszavonta,
c) a foglalkoztatási jogviszony szünetelése meghaladta a hat hónapot,
d) a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítő vizsga, vagy a minősítési eljárás személyes
megjelenését igénylő eseményét megelőzően, - a pedagógus munkakörben történő további foglalkoztatás
céljából történt áthelyezés esete kivételével - megszűnt,
e) a pedagógus a díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,
f) a pedagógus a portfóliót nem töltötte fel vagy a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett
eleget, vagy
g) a minősítő bizottság megállapította, hogy a pedagógus a portfólió részét képező
eredetiségnyilatkozatban vállalt kötelezettségét megsértette.

(2) Az OH az (1) bekezdés a) pontjában, valamint e)-g) pontjában foglalt esetben a minősítő vizsga,
minősítési eljárás sikertelenségét állapítja meg.
(3) A megszüntetésről az OH az informatikai rendszeren keresztül, a döntés okának megjelölésével
haladéktalanul értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt.
12/D. § (1) Ha a tanúsítványban név-, szám- vagy más elírás van, a hibát az OH hivatalból vagy az
érdekelt jelzésére bármikor kijavítja, ha az nem hat ki a döntés érdemére. A javítást az informatikai
rendszerben is át kell vezetni.
(2) Ha a tanúsítvány kiadásával lezárult minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás sikertelen volt, a
pedagógus a tanúsítvány kiadásától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül elektronikus úton
panasszal élhet az OH-nál. Az OH a határidőben benyújtott panaszban foglaltakat a bizottság elnöke és
tagjai, valamint a pedagógus bevonásával tartott egyeztetés eredménye alapján tizenöt napon belül
elbírálja. Ennek eredményeként a tanúsítványt tizenöt napon belül módosítva ismételten kibocsátja és a
változást rögzíti az informatikai rendszerben. Ellenkező esetben a panaszt elutasítja.
(3) A panasz elutasítása esetén, ha a pedagógus elektronikus úton benyújtott kérelmével a panaszt
továbbra is fenntartja, az OH elnöke szakértő bevonásával dönt arról, hogy új minősítő bizottság kirendelése
indokolt-e. Szakértőként az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)
és pedagógusminősítés szakterületen szereplő, köznevelési szakértő jelölhető ki, aki a 15/2015. (III. 13.)
EMMI rendeletben foglalt felkészítésen részt vett. Ha az OH elnöke új minősítő bizottságot jelöl ki, a
bizottság a 10/D. § és a 10/E. § alapján jár el és értékeli a pedagógus teljesítményét. Az új minősítő
bizottság értékelése alapján kiadott tanúsítvány ellen további panasznak nincs helye. Ha a szakértői
szakvélemény alapján a panasz nem megalapozott, az OH elnöke a panaszt elutasítja.
(4) A pedagógus és a bíráló bizottság közötti szakmai kérdést érintő véleményeltérésre hivatkozással a
minősítő vizsga, a minősítési eljárás eredményének vitatására nincs lehetőség.
(5) Ha a tanúsítvány kiadását követően az OH tudomására jut, hogy a pedagógus nem felelt meg a
minősítési tervbe való felvétel feltételeinek, a tanúsítványt haladéktalanul visszavonja és erről a pedagógust,
valamint az intézményvezetőt egyidejűleg értesíti. A tanúsítvány visszavonására tekintettel a pedagógus
illetményét a jövőre nézve kell módosítani. A tanúsítvány kiadását követő három éven túl a tanúsítvány
visszavonásának nincs helye.
(6) Ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a tanúsítvány visszavonására okot adó feltétel a pedagógus
felróható magatartására vezethető vissza, a számára kifizetett illetménytöbbletet, vagy többletbért vissza
kell térítenie a munkáltató számára.
12/E. § (1) A minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban részt vett pedagógus a minősítő bizottság
tevékenységét a portfólióvédést követő tizenöt napon belül értékelheti az informatikai rendszerben elérhető
értékelési lap felhasználásával. Az OH az értékelést negyedévente, azonosításra alkalmatlan módon
továbbítja a minősítő bizottság elnöke és tagjai számára.

(2) Az OH a minősítési évet követő év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére a minősítő vizsgák
és a minősítési eljárások tapasztalatairól, egyúttal javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök
módosítására.

5. Az átsorolás időpontja38
13. § (1)-(2)
(3) A magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást követő
év első napjával kerül sor. Ezt a szabályt kell alkalmazni és a magasabb fokozatba történő besorolást
visszamenőleges hatállyal kell elvégezni abban az esetben is, ha
a) a minősítésre a 11/B. § (5) bekezdése alapján a minősítés évét követő évben került sor, vagy
b) a 12/D. § (2) bekezdésében foglalt panasz alapján lefolytatott minősítési eljárás eredményeként a
tanúsítvány módosítására került sor.
(4) Ha a pedagógus a munkaköréhez jogszabályban előírt újabb szakképzettséget szerez magasabb
végzettségi szinten, a magasabb végzettségi szintnek megfelelő illetményalapra az oklevél bemutatását
követő hónap első napjától jogosult.
14. §
15. § (1) Az 1-15/B. §-ban foglaltakat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben
pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint a minősítéssel összefüggő rendelkezések tekintetében a
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő
személy, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a besorolás szerinti fokozat megnevezése igazodik a munkakör
megnevezéséhez. A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben a minősítő vizsga, minősítési eljárás során az
intézményi önértékelésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(2)

A szakasz tartalma jelentősen módosult,
egyes szakaszok módosítva más
fejezetben jelennek meg.

5/A. A gyakornoki idő és a mentor
15/A. § (1) A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira.
(2) A mentort az intézményvezető jelöli ki a gyakornokkal azonos munkakörben, tanár esetén - ha
lehetséges - azonos tantárgy tanítására foglalkoztatott pedagógusok közül.
(3) Óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében - ha a
nevelési-oktatási intézményben nem áll alkalmazásban olyan pszichológus szakképzettséggel rendelkező
személy pedagógus-munkakörben, aki a gyakornok óvodapszichológus, iskolapszichológus mentorálását
elláthatná - az intézményvezető kérésére a pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője a mentori

Az új „5/A. A gyakornoki idő és a
mentor” fejezetbe a 15/A. § és a 15/B.
§ bekerült.

feladatok ellátására óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott, a (2) bekezdésben
meghatározott feltétellel rendelkező munkatársát jelöli ki. Ennek feltétele, hogy a nevelési-oktatási
intézmény és a pedagógiai szakszolgálat fenntartója azonos legyen, vagy a nevelési-oktatási intézmény és
a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartója között létrejött megállapodás ezt előírja.
(4) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetében - ha a gyakornok munkakörével azonos pedagógusmunkakörben foglalkoztatott, a (2) bekezdésben meghatározott feltétellel rendelkező mentor nem jelölhető
ki - a mentori feladatokat az intézményvezető vagy döntése alapján a gyakornok közvetlen szakmai felettese
látja el.
15/B. § (1) A mentor segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő
beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.
(2) A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos
tevékenységében, e körben segíti
a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, az óvoda, a kollégium pedagógiai
programjában, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény szakmai programjában a munkaköri feladataira
vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,
b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz
alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű
megválasztásában, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az adott pedagógus munkakörhöz tartozó
feladatok módszertanilag összetartozó egysége (a továbbiakban: foglalkozási egység) felépítésének, az
alkalmazott pedagógiai módszereknek, a felhasználható szakmai segédleteknek a megválasztásában,
c) a tanítási (foglalkozási) órák, a foglalkozási egységek előkészítésével, megtervezésével és eredményes
megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint
d) a minősítő vizsgára való felkészülésében.
(3) A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a
gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, illetve foglalkozási egységét és ezt követően óramegbeszélést tart,
továbbá, ha a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.
(4) A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, pedagóguskompetenciáinak
fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. A mentor a gyakornoki idő
lezárulta előtt összefoglaló értékelést készít a gyakornoki időszak tapasztalatairól. Ekkor külön féléves
értékelést nem kell készíteni. Ha a foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a
jogviszony megszűnésekor a mentor soron kívül értékelést készít.

7. A pedagógusok munkaidejének beosztása
17. § (6) Azokban a kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelői munkakör nem került
bevezetésre, a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti harminc, gyakorló kollégiumban
és fogyatékos tanulók kollégiumában heti huszonhat óra, amely teljesíthető az iskolai vagy kollégiumi
foglalkozáson részt nem vevő tanulók - étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon
teljesített ügyeleti időn kívüli - folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával is. Ebben az esetben a
kollégiumi pedagóguslétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a tanulók nemenként és épületenként
megadott létszámát, a kollégiumi foglalkozási időn kívül nemenként és épületenként átlagosan száz,
legfeljebb százhúsz fős tanulói csoporthoz egy pedagógussal számolva. Ha az e bekezdés szerinti pedagógus
részt vesz a 17/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában, neveléssel-oktatással lekötött
munkaideje nem lehet több heti huszonnégy, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában
heti húsz óránál.
(6a) A Pedagógus I. fokozatba való átsoroláshoz szükséges minősítést megszerzett, de Pedagógus I.
fokozatba még át nem sorolt pedagógus az Nkt. 62. § (11) bekezdése alkalmazása szempontjából
gyakornoknak tekintendő.
17/A. § (1) Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy
szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött
munkaideje nem lehet több
a) heti tizennyolc óránál,
b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,
c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,
továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól
mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.
(2) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetén az (1) bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói
tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neveléssel, fejlesztéssel és
vizsgálattal lekötött heti munkaideje nem lehet több
a) a gyermekotthoni, utógondozó otthoni, javítóintézeti nevelő, pszichológus, javítóintézeti utógondozó,
szakoktató, területi gyermekvédelmi szakszolgálati pszichológus, gyógypedagógus esetén huszonnégy
óránál,
b) gyermekotthoni gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, javítóintézeti gyógypedagógus esetén
tizenkilenc óránál,
c) nevelőszülői tanácsadó, területi gyermekvédelmi szakszolgálati családgondozó esetén harminckét
óránál.

A fejezetben a 17. § (6) változott,
bekerült a (6a) és a 17/A. §.
2016. január 1-jei hatállyal a 16. §

(8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép: „(8) A nehéz
körülmények között végzett munkáért
járó pótlékra az az óvodai nevelésben,
nappali rendszerű általános vagy
középfokú iskolai oktatásban,
kollégiumban, pedagógiaiszakszolgálatban pedagógusmunkakörben foglalkoztatott jogosult, aki
olyan köznevelési intézményben vagy
a 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.”

(3) Az (1) bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba
besorolt nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon vezető, javítóintézeti otthonvezető esetében
a munkaidő-kedvezmény nyolc óra.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a pedagógust
hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői,
szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.
(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője az OH-nak - vagy
szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek - a
szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles
biztosítani.
(6) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus egy tanítási
évben legfeljebb huszonöt tanítási napon az OH felkérésére
a) a minősítő vizsga, minősítési eljárás lebonyolításához kapcsolódó, minősítő bizottságban való
részvétellel összefüggő feladatokat,
b) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) lebonyolításában való részvételt,
c) a minősítő vizsga, a minősítési eljárás, továbbá az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
(tanfelügyelet) jogszerű és szakszerű lebonyolításának ellenőrzésével összefüggő feladatokat,
d) a pedagógiai-szakmai szolgáltatások körébe tartozó feladatokat,
e) azon a szakterületen, amelynek megfelelő pedagógus-továbbképzésben a Mesterpedagógus részt vett,
szakértői, szaktanácsadói feladatokra felkészítő továbbképzésen előadóként történő közreműködést
látja el.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában részt vevő pedagógus, az ott
meghatározott munkaidő-kedvezmény terhére, a (6) bekezdésben meghatározott huszonöt alkalommal
történő felkérésen felül
a) részt vesz az OH által meghatározott továbbképzésen, amely az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként való
részvételéhez szükséges ismeretek fejlesztésére szolgál,
b) közreműködik az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés
elkészítésében résztvevő pedagógusok munkájában az OH által meghatározott köznevelési
intézményekben, valamint
c) az OH kijelölése alapján közreműködik a minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően benyújtott
panaszok elbírálásában.
(8) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott
feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással - vagy a Gyvt. hatálya
alá tartozó intézmény esetén a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal - le nem kötött részében heti két
órában
a) ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését,

b) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a Gyvt.
hatálya alá tartozó intézmények esetében a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani
fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső képzések szervezésében és
megtartásában, valamint
c) részt vesz - a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus kivételével - a
tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és
finanszírozott országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő
felkészítésében.
(9) A köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen
munkakört betöltő pedagógus szakértői, szaktanácsadói feladatainak ellátásába - legfeljebb öt minősítő
vizsgához, minősítési eljáráshoz kapcsolódó alkalom erejéig - be kell számítani azt is, amikor a minősítő
bizottságnak az intézményvezető vagy az intézményvezető által megbízott tagjaként jár el.
(10) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógusra is alkalmazni kell,
ha az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, vagy a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési
eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el.
(11) Ha az e §-ban felsorolt feladatokat ellátó Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neki
felróható okból egy éven belül két alkalommal nem tesz eleget a (6) és (7) bekezdésben meghatározott
feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek, az OH a felróható ok megjelölésével értesíti erről a pedagógus
munkáltatóját. A munkáltató a pedagógus Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal visszavonja, ha
az értesítésben foglaltakat megalapozottnak találja.
(12) A (11) bekezdés alkalmazásában a pedagógusnak felróható ok minden olyan esemény, körülmény,
amelynek bekövetkezése a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartásával áll közvetlen okozati
összefüggésben. A besorolás visszavonásakor a pedagógust Mesterpedagógus fokozatba történt
besorolását megelőzően elért legmagasabb fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe
vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni.

10. Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a
pályáztató feladatai
22. § (2)
(6)
22. §
24. § (1) Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem
volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására
szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével
kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló
megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével
kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül - e bekezdésben foglaltak szerint - legfeljebb
egy évig láthatók el. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz
szükséges feltétel. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni.
(2) Új köznevelési intézmény vagy szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység,
tagintézmény kialakításakor nyilvános pályázat kiírása nélkül, szervezési feladatok ellátására szóló vezetői
megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre szólhat.
27. § A 26. § (1) és (2) bekezdése kivételével a 10. alcímet az egyházi és a magánintézményekben nem
kell alkalmazni, amennyiben a munkáltató mellőzi a pályázatot.

A (2) szakasz törlésre került, a (6)-ból a
Kjt. teljes neve került ki.
Hivatkozás korrekciója (13. § helyére 6. §,
illetve 6/A§ került).
A 24. § (2) és 27. § esetében a 22. § (2)re hivatkozás törölve.

11. A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése
29. § (4) A (3) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a 6. §-a és 6/A. §-a szerint
a szakmai gyakorlatba be nem számítható időtartam.

Hivatkozás korrekciója (13. § helyére 6. §,
illetve 6/A§ került).

16. Vegyes és átmeneti rendelkezések
36. § (3) és (10) bekezdése, j) 36. § (11) bekezdésében az „A pedagógust 2015. évben az I/A. mellékletben

foglaltak szerint kell értékelni.” szövegrész,

36. § (3) (10), és (11)-ből törlése.

36. § (6) c) pontjában, továbbá

36. § (6) c) pontjában, továbbá (8) bekezdésében a „4. § (5), valamint (7) és (8) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „12/A. §-ban, valamint a 17/A. § (1) és (8) bekezdésében”,
37. § (1) bekezdésében a „11. § (11) bekezdése” szövegrész helyébe a „12/B. § (4) bekezdése”, valamint
37. § (1b) bekezdésében a „4. § (5) bekezdésében és az (1a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „17/A. §
(6) bekezdésében” szöveg lép.
39/B. § (1) bekezdése, valamint l) I/A. melléklete.

(8) bekezdésében hivatkozás
aktualizálása.
37. § (1) (1b) bekezdésében hivatkozás
aktualizálása.
39/B. § (1) bekezdése, valamint
I/A. melléklete törlése.

