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

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) 

és v) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 

II. FEJEZET 

A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI ÉS ILLETMÉNYRENDSZERE 

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 

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. 

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére 

történő jelentkezésekor tett nyilatkozata szerint az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként 

részt venni, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátni 

szándékozó pedagógus esetében a minősítési eljárás eredményes befejezésének feltétele, hogy 

az ezzel kapcsolatos, 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] meghatározottak szerinti pedagógus továbbképzésben vegyen részt 

és azt legkésőbb a pályázat feltöltési határidejének időpontjáig sikeresen befejezze. 

(3) Azt a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógust, aki sikeresen vett részt a minősítési 

eljárásban és az adott tevékenységhez kapcsolódóan az (1a) vagy (1b) bekezdésben 

meghatározott egyéb feltételeket sikeresen teljesítette, Mesterpedagógus fokozatba kell 

besorolni. 

 

 

 



7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 

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, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási 

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. 

(2a) Az (1) bekezdés szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző, 

Mesterpedagógus fokozatba besorolt 

a) bölcsődei kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, pszichológus, szaktanácsadó, továbbá 

b) egységes óvoda-bölcsődei kisgyermeknevelő 

tekintetében a kötött munkaidőből számítandó munkaidő-kedvezmény napi hat órás kötött 

munkaidő esetén heti hat óra, napi hét órás kötött munkaidő esetén heti hét óra. 

(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. 

(3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, 

munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a neveléssel-

oktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános szabályai alkalmazásával nem lehet 

kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó 

határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra, vezető 

óvodapedagógus esetén heti húsz óra. 

(4) A (2)-(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, bíráló bizottságban való részvétellel összefüggő feladatokat, ideértve azt az 

esetet is, ha ezt a Nemzeti Pedagógus Kar delegáltjaként, 

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 gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti 

nevelést nyújtó intézmény esetén a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal le nem kötött 

részében, bölcsőde esetén a teljes munkaidő kötött munkaidőn belüli részében - heti két 

órában 

a) fejlesztő támogató tevékenységet végez, melynek keretében 

aa) ellátja a pedagógus szakmai segítését, 

ab) ellátja a gyakornok mentorálását, 

ac) képzések lebonyolításában vesz részt, 

b) fejlesztő innovátori tevékenységet lát el, melynek keretében: 

ba) 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 

elemzésében és készítésében, belső képzések szervezésében és megtartásában, 

bb) 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, vagy 

c) intézményvezetői tevékenységként köznevelési, vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó 

intézmény tekintetében intézményvezetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat 

és fejlesztéseket végez. (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. 

(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. 

 (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. 

19. § (1) A köznevelési intézmény munkatervében - az intézményi feladatokkal 

összhangban - meg kell tervezni 

a) középiskola esetén a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga 

vizsgáztató bizottságainak munkájában részt vevő, továbbá a pedagógusok minősítésében és 

az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a szaktanácsadói feladatokban közreműködő, 

b) szakiskola esetén a szakmai vizsga vizsgáztató bizottságainak munkájában részt vevő, 

c) a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

közreműködő 

pedagógusok várható munkaidő-beosztását oly módon, hogy az érintettek részt tudjanak venni 

a felsorolt feladatok végrehajtásában. 

16. Vegyes és átmeneti rendelkezések 

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. 

(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 Eszterházy Károly 

Egyetem által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint 

c) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés 

terhére a 12/A. §-ban, valamint a 17/A. § (1) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések 

megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. 



(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.  

(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. 

(8) A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt 

pedagógus is részt vehet a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési 

eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy a (6) 

bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. Az a pedagógus, aki nem rendelkezik a (6) 

bekezdés a) pontjában előírt tizennégy év szakmai gyakorlattal, de szerepel a szaktanácsadói 

névjegyzéken, 2015. december 31-ig részt vehet a szaktanácsadói feladatok ellátásában. A 

szakértői vagy szaktanácsadói feladatokat e bekezdés alapján ellátó pedagógusra is 

alkalmazni kell a 12/A. §-ban, valamint a 17/A. § (1) és (8) bekezdésében foglaltakat. 

37. § (1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-

3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében próbaminősítő vizsgán, 

próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógus a minősítő vizsga, a minősítési 

eljárás eredményének a 12/B. § (4) bekezdése szerinti rögzítését követő harminc napon 

belül az OH által kiadott tanúsítványt kap, amely alapján a pedagógus 

a) gyakornok esetén két év gyakornoki idő leteltével az azt követő év január 1-jén, 

b) próbaminősítési eljárásban részt vevő pedagógus esetén az eljárást követő év január 1-

jén a tanúsítványnak megfelelő fokozatba kerül besorolásra. 

(1a) Ha az (1) bekezdés alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus a 17/A. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására egy évben kevesebb, mint huszonöt 

alkalommal kap megbízást, akkor azokon a napokon, amikor a munkahelyén történő 

munkavégzés alól mentesítve van, köteles az OH felkérésére 

b) azon a szakterületen, amelynek megfelelő pedagógus-továbbképzésben részt vett, 

szakértői, szaktanácsadói feladatokra felkészítő továbbképzésen előadói feladatokat ellátni. 

(1b) Ha az (1) bekezdés alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neki 

felróható okból egy éven belül két alkalommal nem tesz eleget a 17/A. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek, a megbízója a felróható ok 

megjelölésével értesíti erről a pedagógus munkáltatóját. A munkáltató a pedagógus 

Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal visszavonja, ha az értesítésben foglaltakat 

megalapozottnak találja. 



(1c) Az (1b) 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 Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe 

vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. 

(1d) Mentesül a Mesterpedagógus az (1a) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 17/A. 

§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása alól abban az esetben, ha a 2015. 

évben az (1) bekezdésben meghatározott projekt keretében a 17/A. § (8) bekezdésében 

szereplő tevékenységhez kapcsolódó Mesterprogram megvalósítását vállalta. 

39/I. § (2) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-

3.15. és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében próbaminősítési eljáráson Kutatótanári 

fokozatot szerzett pedagógusra, aki egyben az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 

Operatív Program TÁMOP-3.15. és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében 

próbaminősítési eljáráson Mesterpedagógus fokozatot szerzett és az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában 

szakértőként vesz részt, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot lát 

el, alkalmazni kell az ugyanilyen tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba 

besorolt pedagógusokra vonatkozó rendelkezéseket, addig amíg az OH számára ezen 

feladatokat ellátja. 

 

A Kormányrendelet teljes szövege itt található:  

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor 
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