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326/2013. Korm.rend. 4.§

(5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki 

az 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.



326/2013. Korm.rend. 4.§

(6) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki 

az (5) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában 

nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással 

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 fejlesztésekben, 

kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső képzések

szervezésében és megtartásában, valamint

c) részt vesz a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben szereplő vagy az oktatásért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) által meghirdetett és finanszírozott 

országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti 

és sportversenyre történő felkészítésében. 

(most még nincs ilyen)



326/2013. Korm.rend. 4.§

(6a) Aki köznevelési intézményben vezetői 

vagy magasabb vezetői (21.§) megbízást 

kapott vagy ilyen munkakört tölt be, a 

megbízás vagy a munkakör betöltésének 

ideje alatt akkor is besorolható

Mesterpedagógus fokozatba, ha az (5) és 

(6) bekezdésben meghatározott feladatok 

ellátásában nem vesz részt. 
(csak azokra nézve lehet alkalmazni, akik leghamarabb 2015. 

évben jelentkeznek Mesterpedagógus fokozat elérésére.)



(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-

kedvezményben részesülő pedagógus évente 

legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg 

szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával.

326/2013. Korm.rend. 4.§



326/2013. Korm.rend. 36.§

(5) A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos 

bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a 

Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A 

pályázati eljárást az OH bonyolítja le. (ez most decemberben zárul)

(6) Az (5) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet 

részt, aki

a) rendelkezik legalább tizennégy év szakmai gyakorlattal és 

pedagógus-szakvizsgával,

b) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy 

az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett 

szaktanácsadói továbbképzésen, valamint

c) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés 

által biztosított költségtérítés terhére a 4. § (5), valamint (7) és 

(8) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelő 

alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok 

ellátásában.



326/2013. Korm.rend. 36.§

(7) A pedagógust a (6) bekezdés szerinti sikeres pályázat 

alapján, a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 

továbbképzés sikeres elvégzése esetén, miután 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés 

szakterületen a jogszabályban meghatározottak szerint 

jelentkezett és felvételt nyert az Országos szakértői 

névjegyzékre vagy a szaktanácsadói névjegyzékre, a 

Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.



326/2013. Korm.rend. 36.§

(7a) A (7) bekezdés alapján Mesterpedagógus fokozatba 

besorolt pedagógus besorolását azonnali hatállyal vissza 

kell vonni, amennyiben önhibájából nem tesz eleget a (6) 

bekezdés c) pontjában meghatározott feladatok ellátására 

vonatkozó felkérésnek. 

A besorolás visszavonásakor a pedagógust a 

Mesterpedagógus fokozatba való besorolást megelőző

fokozatba és a fizetési kategória megállapításához 

figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába 

kell besorolni.

Felső kép forrása: Oktatási Hivatal



Viszonylatok 

Mesterpedagógusok 2015.január 1-től

ORSZÁGOS 

„KÖR”

Református 

mesterpedagógusok

Mesterpedagógusok 

Mesterpedagógusok

Mesterpedagógusok



Mesterpedagógus 

a református köznevelésben

 Országos rendszerszinten: újdonság.

 Új szerepleírások/szerepelvárások

 Református rendszer szintjén: lesz-e 

szempont a református tanfelügyelet, 

minősítő szakértő?

 Református mesterpedagógus névjegyzék

 Intézmény szinten

 Mit kezdünk azzal a tudással, amire a 

mesterpedagógus szert tesz?



Új szerepleírások – mesterek - mester igazgatók

 Tanfelügyelő szakértő (OH) 

 Képesek lesznek az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet) szakszerű lebonyolítására és a pedagógus-, vezető- és 

intézményellenőrzés feladatainak ellátására. 

 Képesek lesznek a standardokban leírt módon dokumentumelemzés, 

óralátogatás és interjúk mentén történő reális értékelésére. 

 Pedagógusminősítő szakértő (OH)

 Képes lesz gyakorlatban használni a minősítés részelemeit, alkalmazni 

a minősítés értékelési eszközeit

 Ismerni fogja az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a 

minősítési rendszer kapcsolódását 

 Szaktanácsadó (OFI)

 képesek azonosítani a szaktanácsadó szerepét a pedagógusok 

folyamatos szakmai fejlődésének támogatásában 

 továbbképzéseket ajánlani a pedagógus egyéni szükségleteinek és az 

adott pályaszakasznak megfelelően 



Református mesterpedagógus 

névjegyzék

PSZE-PÉM

74 fő

SZTA

54 fő

Református 

szakértő 16 fő

18fő

2014. novemberi adatszolgáltatás szerint



„Kirendelések”

Oktatási Hivatal

RPI

Egyház fenntartásában működő szakmai szolgáltató

Szakértő Szaktanácsadó

Intézmény, 

Pedagógus



Mindenkinek új helyzetet hoz

 A mesterpedagógusnak

 Az igazgatójának

 A kollégáinak

 A diákjainak is
A MESTERPEDAGÓGUS

 Hetente egyszer nincs az 

intézményben

 Sokat lát (más intézményben)

 Sokat tud (ismeri a rendszer 

elvárásait)

Hogyan képes kezelni? 

Óvakodjunk a szerepzavartól!



Az igazgató, és a nevelőtestület felé

 MP: sokat lát

 „Sokkal jobbak 

nálunk”

 Sokkal jobbak 

vagyunk náluk

 MP: keveset szól

 Óvatos, megfontolt 

jó gyakorlat átvétel

 Szakmai titoktartás



Mesterek - Intézményük innovációja
(2015-ben főleg a belső önértékelés)

 Szaktudás, 

fogalomkészlet

 Rendszerismeret

 Annyira kell neki, 

mint púp a 

hátára…

 Ki, ha ő nem 

vesz részt 

benne?

 Fontos elemzések

 Részfeladatok

 Előadások, tájékoztatók

 Nem lehet projektvezető

 Okosan használjuk a 22-32-t; 

ami 18-24.



Hogyan lesz valaki mesterpedagógus?

ELVILEG:

 OH és OFI képzés, vizsga

 Sikeres minősítő eljárás

 Bizottság pozitív értékelőlapja

 Kormányhivatal tanúsítványa

 Mesterpedagógus fokozatba besorolás -

határozat

 Munkaszerződés módosítása



Foglalkoztatási kérdések

Új helyzeteket hoz

 Munkáltatója az intézményvezető 

 Kérdések: pl. fizetés, kiküldetés, munkaidő, baleset

DE:

 Feladatokat kap az OH-tól, OFI-tól, 

 és az OH-nak, OFI-nak számol be,

 az intézményvezető felé titoktartás is köti.

 Tárgyalásos konfliktusrendezés

Lojalitás: 

 a MP szerep arra ad jogot, hogy többet egyeztess!



A mesterpedagógus munkaügye

RPI folyamatos segítsége az igazgatóknak

 A munkáltató helyzetének feltárása 

 Elemzés a munkaidőről 

 Munkaszerződés javasolt módosítása 

 Intézményi szabályzat mintája

 Munkáltatói határozat mintája 

 Munkavállalói nyilatkozat

 MP feladatellátás teljesítésigazoló űrlap 

 Munkaköri leírás MP kiegészítése 

 Költségtérítés: a kifizetés módja tisztázatlan még.
A MP ismerje ezeket a segítségeket. Nem azért, hogy jogokat 

követeljen, hanem hogy segíteni tudjon. 







S. D. G.

Köszönöm a figyelmet!

kelemen.gabriella@reformatus.hu

„Hálát adok a Krisztus 

Jézusnak, a mi Urunknak, aki 

megerősített engem, mert 

megbízhatónak tartott, amikor 

szolgálatra rendelt.”

1Tim 1,12


