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Tisztelt Intézményvezető Kolléga! 
 

 

Mint Ön előtt is ismert, 2019. február 28-án megjelent a 2020. évre vonatkozó pedagógus-minősítési 

keretszámát és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeit meghatározó miniszteri közlemény. 

Ebben – mint az különböző szakmai fórumokon előre jeleztük – megjelent a miniszterrel pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás ellátására köznevelési szerződést kötött egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési 

intézményben végzett szaktanácsadói tevékenységek hiányterületeinek listája is.  

 

Református intézmények vonatkozásában hiányterületeknek minősülnek az alábbiak: 

 

Kód 
Megye/Régió/ 

Országos 
Szakterület Speciális igény Intézménytípus 

ER001 országos Magyar nyelv és irodalom     

ER002 országos Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével) angol   

ER003 országos Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével) német   

ER004 országos Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével) francia   

ER005 országos Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével) latin   

ER006 országos Matematika     

ER007 országos 

Történelem társadalmi és állampolgári 

ismeretek, Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek, Hon- és 

népismeret 

    

ER008 országos 
Biológia, Egészségtan, 

Természetismeret 
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ER009 országos Fizika, Természetismeret     

ER010 országos Kémia, Természetismeret     

ER011 országos Földrajz, Természetismeret     

ER012 országos Informatika     

ER013 országos Művészetek ének-zene   

ER014 országos Testnevelés és sport     

ER015 országos Kollégiumi      

ER016 országos Szakképzési      

ER017 országos Iskolai könyvtári     

ER018 országos Technika, Életvitel és gyakorlat     

ER019 országos Erkölcstan, Etika, Filozófia hittan   

ER020 országos Alapfokú művészetoktatási zeneművészeti ág   

ER021 országos Alapfokú művészetoktatási 
képző- és iparművészeti 

ág 
  

ER022 országos Alapfokú művészetoktatási 
színház- és bábművészeti 

ág  
  

ER023 országos Óvodapedagógus     

ER024 országos 
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése  
    

ER025 országos 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 

tanuló nevelésének, oktatásának 

segítése 

tehetségfejlesztés    

ER026 országos 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 

tanuló nevelésének, oktatásának 

segítése 

a beilleszkedési, tanulási 

magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, 

tanulók fejlesztése vagy a 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

fejlesztése 

  

ER027 országos Konfliktuskezelési     

ER028 országos Pedagógiai mérés-értékelési      

 

 

Az egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben végzett szaktanácsadói tevékenységre 

irányuló Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárás azonosítója: 2020E. 



A továbbképzés eredményes elvégzése után a résztvevőknek Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési 

eljárásban kell részt vennie. A Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás az irányadó jogszabályok 

értelmében díjköteles. 

A sikeres Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárást követően 2021. január 1. napjától a pedagógus 

Mesterpedagógus fokozatba léphet. A Mesterpedagógus fokozat elérése és a Szaktanácsadói névjegyzékre 

való (ugyancsak díjköteles) jelentkezés után a 2021. évtől szaktanácsadói és pedagógiai-szakmai 

szolgáltatási feladatok ellátásával bízza meg az érintett egyházi szakmai szolgáltató intézmény. 

 

Általános bemeneti feltételek 

A szaktanácsadói képzésekre és az eljárásba kizárólag az a pedagógus jelentkezhet, aki az alábbi 

feltételeknek 2019. március 31. napján együttesen és hiánytalanul megfelel: 

− jelenleg Pedagógus II. besorolási fokozatban van 

− 2013. szeptember 1. napja óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása 

− pedagógus-munkakör betöltésére alkalmas egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik 

− a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett 

− rendelkezik legalább 5 éves tapasztalattal abban az intézménytípusban, amelyben szaktanácsadói tevékenységet szeretne 

folytatni 

− rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

(Ép.r.) 35.§ (4) bekezdésében meghatározott, azzal egyenértékű végzettséggel 

− egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben végzett szaktanácsadói tevékenységre irányuló 

Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásra (2020E) történő jelentkezés esetén az adott egyház által fenntartott 

intézményben betöltött aktív jogviszony szükséges 

− a jelentkezési időszak végéig intézményvezetője rögzítette jelentkezését a www.oktatas.hu oldalon a Saját 

oldal / Intézmény menüpontjában a Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak megtekintése (2018., 2019., 2020.) 

ikonon keresztül a 2020E azonosítójú eljárásra. 

 

 

A szaktanácsadói képzésre és a 2020E azonosítójú eljárásra kizárólag az intézményvezetője a www.oktatas.hu 

oldalon a Saját oldal / Intézmény menüpontjában a Jelentkeztetés minősítési eljárásra, eljárások adatainak 

megtekintése (2018., 2019., 2020.) ikonon keresztül tudja jelentkeztetni a mindkét fél által aláírt Jelentkezési 

lap alapján. 

Amennyiben pedagógus kollégája szeretne részt venni a képzésen és az eljárásban, kérjük, hogy az Ép.r. 

10/A.§ (2) bekezdés szerint 2019. március 31-ig benyújtott jelentkezési lapja alapján 2019. április 15. éjfélig 

rögzítse a megadott felületen a képzésen és a 2020. évi minősítési eljárásban (2020E) való részvételi szándékát 

a szükséges adatok kitöltésével és az alábbi, kötelező dokumentumok feltöltésével: 

- Önéletrajz (Europass) 

- Végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok 

- Pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű dokumentumok 

- Szakmai gyakorlati idő igazolása (jelenlegi munkáltatója igazolja) 

- Egyéb igazoló dokumentumok (pl. elvégzett szaktanácsadói képzésről szóló tanúsítvány) 

A dokumentumok kitöltésével kapcsolatos tájékoztatót a www.oktatas.hu oldalon szereplő 

Dokumentumsablonok között, Kitöltési útmutató néven érheti el.  

 

A református köznevelési rendszer szaktanácsadói hálózatának kiépülése a teljes református köznevelés 

eminens érdeke. Kérem ezért Intézményvezető Kollégát, hogy a felhívást továbbítsa érintett kollégáinak, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/jelentkeztetes2020
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támogassa és bíztassa az arra alkalmasakat, hogy ebben a szolgálatban részt vegyenek a református nevelés-

oktatásügy fejlesztésének és minőség-emelésének érdekében. 

 

Az eljárással illetve a majdani szaktanácsadói feladatvégzéssel kapcsolatos bármilyen ügyben keresse 

bizalommal Kelemen Gabriella pedagógiai szakértőt a kelemen.gabriella@reformatus.hu e-mail címen vagy 

a 0630/639-5371-es telefonszámon. 

 

Együttműködő segítségét ezúton is köszönöm.  

 

Áldáskívánással: 

 

Budapest, 2019. március 1. 

 

 
 

Dr. Szontagh Pál s.k. 

igazgató 


