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Jogszabályi környezet



2011. évi CXC. tv. 

61.§ (4) A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik. A 
szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi 
vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, 
konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. A szaktanácsadó 
központi szakmai irányítás mellett látja el feladatait. Szaktanácsadói 
megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-
szakvizsgával, valamint a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 
tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szaktanácsadó pedagógiai-
szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb 
köznevelési intézmény alkalmazottja vagy onnan öt évnél nem régebben 
ment nyugdíjba.



26. § (1) A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja:

a) a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,

b) pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, 
végrehajtásuk monitorozása,

c) a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő 
szakmódszertani segítése,

d) a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, 
nyilvántartása,

e) az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,

f) felkérésre szakmai konzultáció szervezése,

g) a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület 
köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása 
és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,

h) részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet



26. §( 2) A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata:

a) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó 
dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,

b) a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi 
alkalmazásuk vizsgálata, segítése,

c) a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz 
alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,

d) nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások 
értékelése,

e) óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség 
vezetővel, intézményvezetővel,

f) a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,

g) javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtásában, az e rendeletben meghatározottak szerint, szaktanácsadók 
vehetnek részt.

(4) A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni:

a) Tantárgygondozói szakterületek:…



27. § (1) A szaktanácsadói névjegyzékre az kérheti felvételét, aki az Nkt. 3. mellékletében 
meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik és

a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai 
gyakorlatot vagy

b) a nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai 
gyakorlatot

szerzett.

(3) Ha az Országos szaktanácsadói névjegyzéken nem szerepel a szakterületnek megfelelő 
kirendelhető Mesterpedagógus szaktanácsadó, a Hivatal felkérése és megbízása alapján 
olyan Pedagógus II., ennek hiányában Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus is 
kirendelhető, aki legalább tizennégy év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai 
gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá elvégezte a Hivatal által 
szervezett, adott szaktanácsadói területhez kapcsolódó felkészítő képzést.



28. § (1) A szaktanácsadói feladatok ellátására a Hivatal, az állami 
felsőoktatási intézmény által fenntartott, az egyházi vagy a magán 
pedagógiai intézet köt megállapodást a szolgáltatást igénybe vevő 
megrendelővel és a feladatellátásban közreműködő szaktanácsadóval. 
A Hivatal a megállapodást a megrendelő igényéhez igazodva, az 
elfogadott éves munkatervtől eltérően is megkötheti, ha ez nem 
veszélyezteti a munkaterve teljesítését.

(2) Az egyházi vagy magán pedagógiai intézet a megállapodást az éves 
munkatervével összhangban, a megrendelő igényéhez igazodva, a 
Hivatal egyidejű tájékoztatásával köti meg.



326/2013 (VIII.31.) Korm.r. 

17/A. § (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

…

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.



Református szaktanácsadói hálózat



2020.



2021.



Online tanácsadás; 112

Egyszemélyes tanácsadás; 108

Írott anyag készítése 
publikálásra; 76Versenyszervezés; 63

Tanügyi tanácsadás; 51

RPI rendezvényen való szakmai 
közreműködés; 48

Látogatás; 40

RPI-n kívüli szakmai 
tevékenység; 36

Mérés-értékelés; 32

Tanulótámogatás; 22

Pályázat; 16

Szaktanácsadói tevékenységek megoszlása – 2020. 



NEM REFORMÁTUS; 24%

Érintett intézmények megoszlása – 2020. 
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Teljesített alkalmak szaktanácsadóként – 2020. 

<15 = 19 fő
15-24 = 18 fő
25< = 3 fő



Átlagos teljesítés 

15,1 
alkalom



Tapasztalatok

• Tantárgygondozás iránt csökkent az igény (országosan)

• Országos szakterületek iránt nő az igény (konfliktuskezelés, HH, 
intézményfejlesztés stb.)

• Covid veszélyhelyzet  online szta, webináriumok

 Komplex szaktanácsadókra van szükség



Közös szabályok, értelmezések

• Pályázat, verseny  csak akkor, ha három vagy több intézményt érint

• Saját intézményben csak akkor, ha más munkakörrel nem keveredik 
(pl. minősítés, konzultáció stb.)

• Az SZTA-tevékenységgel kapcsolatban nyilatkozni kell, hogy egyéb 
juttatást nem kapott érte (zsűri, képzés stb.)

 EGYSÉGES FELDATELLÁTÁSI LAP!



Átadás-átvétel

• Állásváltoztatás esetén decemberig az eredeti területen 
(állami/egyházi) látja el a tevékenységet

• Kölcsönkérésnél az időszakot és az alkalmak számát is igazolnia kell a 
kölcsönkérőnek

• Útiköltség: OH-s szaktanácsadónak tudnak csak fizetni, a 
kölcsönkértnek nem. 

• Alulteljesítők tanácsadását az OH látja el az RPI tájékoztatása mellett



Határok, keretek, szabályok



Igénylés
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Térítési szabályok



http://rpi-szta.reformatus.hu/





Görög Tímea
gorog.timea@reformatus.hu
0630/486-1355

mailto:gorog.timea@reformatus.hu


Köszönjük az együttműködést!



Köszönöm a figyelmet!

Református Pedagógiai Intézet
1041 Budapest, Árpád út 51. 

A épület I. emelet 1. 
Árpád Point Irodaház


