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Az Épr. módosítás főbb jellemzői  

 
 Számos szövegcserés módosítás 

 Pontosítás, jobbá tétel, egyértelműsítés  

  Eljárási szabályok módosítása 

elsősorban az OH jogalkalmazói 

tapasztalatai alapján  



Épr. 2. § (2) bek. – Gyakornoki idő 

 (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 kérésének megfelelő mértékben, de 

legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani. 
 

 



Épr. 4. § (2) bek. – Mesterpedagógus minősítési eljárás 

ismétlése 

 (2) A sikertelenül zárult minősítési eljárás - 

megismétlésére legkorábban az eljárás befejezésétől 

számított két év szakmai gyakorlat megszerzésének 

évében kerülhet sor. 
 

 Épr. 10/A. § (2) – Jogviszony szünetelés és 

jelentkezés 

 (2) A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását a 

pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét 

megelőző év március 31-ig kezdeményezi az 

intézményvezetőnél. Ha a foglalkoztatási jogviszony 

a határidő lejártakor több mint 30 napja szünetel, a 

nem kötelező minősítési eljárás nem 

kezdeményezhető. 



Épr. 10/A. § (2a) bek. – Várakozási idő 

 (2a) Ha a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítési eljárás 

befejezését megelőzően - az áthelyezéssel történő megszűnés esetét 

kivéve - megszűnik és ezt követő hat hónap eltelte után új pedagógus-

munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a nem kötelező 

minősítési eljárásban való részvételét a várakozási idő leteltét követően 

kezdeményezheti.  

 A 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, vagy a 

munkaszerződésben szereplő munkakört nem pedagógus munkakörre 

módosították, és a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követően 

kerül sor újabb, pedagógus munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszony 

létesítésére. 



Épr. 10/A. § (2c) bek. – Jelentkezés visszavonása 

 (2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus 

jelentkezését az OH - hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a 

portfólióvédés vagy a pályázat védését megelőző napig 

vonhatja vissza. 

 Épr. 10/A. § (3) bek. – Minősítés esedékességének 

rögzítése  

 (3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét 

megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően,  

 a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a 

foglalkoztatási jogviszony  

 b) a pedagógus besorolás előmeneteli rendszer hatálya alá 

történő átkerülés, vagy  

 c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot 

adó körülmény megszűnése  

 



a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot 

adó körülmény megszűnése 

Melyek ezek az esetek? 

 

 (3) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, vagy a bírálati 

eljárást a pedagógus kérelmére fel kell függeszteni  

 a) a pedagógus tizenöt napot meghaladó 

keresőképtelensége időtartamára,  

  b) a pedagógus szülési szabadsága, valamint kötelezően 

biztosítandó fizetés nélküli szabadsága időtartamára, 

 c) a 4. § (1a) bekezdésében meghatározott pedagógus 

továbbképzés elvégzéséig, de legfeljebb egy évre. 



Épr. 10/A. § (4) bek. – A minősítő vizsga, a minősítési 

eljárás kezdete  

 (4)  A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás kezdete 

 

 a) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás rögzítés 

(3) bekezdés szerinti,  

 

 b) nem kötelező minősítési eljárás esetén a jelentkezési lap 

intézményvezető részére történő kézbesítésének időpontja. 

 



Épr. 10/B. § – Új jogorvoslati lehetőség 

 10/B. § (1) Az OH a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy 

a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás 

lefolytatása feltételeinek, és a pedagógust az informatikai rendszer 

útján június 30-ig értesíti arról, ha a minősítő vizsga, illetve a minősítési 

eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt meg. 

 

 (1a) Az (1) bekezdésben szereplő tájékoztatásnak tartalmaznia kell 

az OH által megállapított tényállást és annak bizonyítékait, az 

alapul szolgáló jogszabályhelyeket, az (1b) bekezdésben foglalt 

jogorvoslati lehetőséget, benyújtásának helyét és határidejét.  

 

 (1b) A pedagógus az (1) bekezdés szerinti értesítésben foglaltak 

megváltoztatását annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 

minisztertől kérheti. A miniszter a kérelmet a KIR rendszer adatai, 

valamint a pedagógus által a kérelméhez csatolt bizonyítékok 

alapján 30 napon belül bírálja el. 

 A miniszter döntésének tartalmára az (1a) bekezdést kell 

megfelelően alkalmazni. A miniszter döntése ellen nincs helye 

további jogorvoslatnak. 

 



Épr.  11/A. § (1a) bek. – Speciális eljárási szabályok 

 • (1a) A portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai 

hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-tól - 

vagy a 10/A (3) bekezdés a)-c) pontjában szereplő esetben 

ettől eltérő időpontban - kell biztosítani úgy, hogy a 

portfólió, pályázat feltöltésére legalább negyvenöt nap 

álljon rendelkezésre.  



Épr. 11/A. § (5) – Határidő módosítás! 

 •(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 vagy 

pályázat tartalmát érintő változás bekövetkezése esetében 

- a minősítés évének július 31. napjáig módosíthatja, 

kiegészítheti portfólióját vagy pályázatát. 



Épr. 11/B. § (1a) bek. – Speciális eljárási szabályok 

 (1a) Ha a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési 

eljárás rögzítésének a minősítés évét megelőző év 

április 15-étől eltérő időpontja miatt a pedagógus nem 

került be az éves minősítési tervbe, vagy az eljárás 

felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnt, a 

rögzítés időpontjától vagy az eljárás felfüggesztésére 

alapot adó körülmény megszűnésétől számított három 

hónapon belül - ha még a portfólió feltöltésére sem 

került sor, öt hónapon belül - le kell folytatni az eljárást. 



Épr. 11/B. § (1a) bek. – Speciális eljárási szabályok 

 (5) Ha a (3) vagy (4) bekezdésben vagy a 10/A. § (3) 

bekezdésében, 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 június 30. 

napjáig terjedő időszakra eső új időpontot kell kijelölni.  



Épr. 12. § (3) bek. – Fizetési halasztás 

 (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. 

Az OH a pedagógus kérelmére legfeljebb hat hónapos 

fizetési halasztást engedélyezhet. 

 

  A díjfizetés elmulasztása esetén az OH a minősítő vizsga, 

minősítési eljárás, bírálati eljárás sikertelenségét állapítja 

meg. 



Épr. 12/B. § (6) bek. – Tanúsítvány kiállítása 

 (6) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás eredményéről 

az OH elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány 

kiállítását az összegző értékelés informatikai rendszerbe 

való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, de ha a 

minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a pedagógus 

mulasztása miatt portfólióvédésre nem került sor, akkor a 

mulasztás tényének megállapítását követő harminc napon 

belül, a 11/B. § (5) bekezdésében foglalt esetben 

legkésőbb a minősítés évét követő év .július 31-ig kell 

elvégezni. 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: megfelelt/ nem felet meg. 



Épr. 12/C. § (1)-(2). – Minősítő vizsga, minősítési eljárás 

megszüntetése 
 12/C. § (1) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, valamint a bírálati 

eljárást tanúsítvány kiadása nélkül meg kell szüntetni, ha  

  a) az OH vagy a minősítő, illetve bíráló bizottság az eljárás bármely 

szakaszában észleli, hogy a pedagógus a jogszabályi feltételek 

hiányában nem szerepelhetett volna a minősítési tervben - ideértve azt 

az esetet is, ha a vezetői, magasabb vezetői feladatok ellátáshoz 

kapcsolódó programot megvalósítani kívánó pedagógus vezetői, 

magasabb vezetői megbízása az eljárás alatt bármely okból megszűnik 

-, vagy a pedagógus munkakörben való foglalkoztatás jogszabályi 

követelményeinek nem felel meg,  

  b) a pedagógus a nem kötelező minősítési, bírálati eljárásra történt 

jelentkezését - a 10/A. §(2c) bekezdése szerint – visszavonta. 



Épr. 12/C. § (1)-(2). – Minősítő vizsga, minősítési eljárás 

megszüntetése 
 12/C. § (1) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, valamint a bírálati 

eljárást tanúsítvány kiadása nélkül meg kell szüntetni, ha • c) a 

foglalkoztatási jogviszony szünetelése meghaladta a hat hónapot, 

kivéve minősítő vizsga és kötelező minősítési eljárás esetén, vagy • d) 

a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítő vizsga vagy a 

minősítési, bírálati eljárás személyes megjelenését igénylő eseményét 

megelőzően - a pedagógus munkakörben történő további 

foglalkoztatás céljából történt áthelyezés esete kivételével -, megszűnt.  

(2) Az OH tanúsítványt állít ki a minősítő vizsga, minősítési eljárás, 

bírálati eljárás sikertelenségéről, ha  

 a) a pedagógus az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben 

nem tett eleget,  

 b) a pedagógus a portfóliót vagy a pályázatot nem töltötte fel vagy - 

portfólió esetén - a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett 

eleget, vagy  

 c) a minősítő vagy a bíráló bizottság megállapította, hogy a pedagógus 

a portfólió, pályázat részét képező eredetiségnyilatkozatban vállalt 

kötelezettségét megsértette. 



Épr. 12/C. § (5) – Speciális eljárási szabályok 

  (5) Ha a minősítő vizsga, nem kötelező minősítési eljárás vagy a 

bírálati eljárás az (1) bekezdés d) pontja alapján szűnt meg, és a 

megszűnés időpontjától számított három hónapon belül új 

munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a jogviszony 

létesítését követő tizenöt napon belül kérheti az OH-tól, hogy 

szervezze meg a megszűnt minősítő vizsga, nem kötelező minősítési 

eljárás vagy a bírálati eljárás követelményei szerinti minősítését.  

 Ennek során a 11/A. § (4) bekezdésében foglalt kérelmet is 

előterjesztheti.  

 Az OH a kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a megszervezés  

 a 11/B. § (5) bekezdés alkalmazásával sem lehetséges.  

 

  Melyik ez az eset?  

 

 d) a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítő vizsga vagy a 

minősítési, bírálati eljárás személyes megjelenését igénylő eseményét 

megelőzően - a pedagógus munkakörben történő további 

foglalkoztatás céljából történt áthelyezés esete kivételével -, megszűnt. 



Épr. 14/A. § (1) bek. – Visszasorolás új esete 

  14/A. § (1) A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett 

pedagógust az e fokozatba való besorolását megelőzően rá irányadó, 

de legalább Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória 

megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő 

kategóriába kell visszasorolni, ha   

 h) Mester- vagy Kutatóprogramja módosításának eljárási díját 

határidőre nem fizette be.  

 

 Visszasorolás időpontja: a megállapítást követő év január 1-je! 



Pótlék 

 A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra való 

jogosultság kiterjesztése: az eddigi, területi alapon jogosult 

kedvezményezettek mellett olyan, kedvezményezett településnek nem 

minősülő településen dolgozó pedagógusok is részesülnek ebből, akik 

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

iskolai előrehaladását segítő képesség-kibontakoztató, integrációs 

felkészítést, óvodai fejlesztő programot végeznek. 

 

   

 Hatálybalépés: 2018. jan. 1., Min. hh. arány: 5 %, ellátandó feladatok!! 



Pótlék kiterjesztés 

 (8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki  

 a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú 

iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e 

köznevelési intézmény olyan feladat ellátási helyén dolgozik, amely a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a 

kedvezményezett települések között szereplő településen található, 

vagy  

  b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével 

meghatározott heti munkaidő legalább ötven százalékában a 

köznevelési intézmény által folytatott képesség kibontakoztató, 

integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretében a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott feladatokat lát el, kivéve, ha a képesség kibontakoztató 

felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei fennállnak, 

vagy ha a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya a feladat 

ellátási helyen nem éri el az öt százalékot. 



Szakértő Mesterpedagógus 

 (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. 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


