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A Kormány  

 

…/2017. (….) Korm. rendelete 

 

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

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

 

 

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

hatáskörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A sikertelenül zárult minősítési eljárás megismétlésére legkorábban a sikertelen 

minősítési eljárás befejezésétől számított két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében 

kerülhet sor.” 

 

2. § 

 

Az Ép.r. a következő 6/B. §-sal egészül ki: 

 

„6/B. § A szakmai gyakorlat idejét a minősítő vizsga és minősítési eljárás kezdetének 

időpontjában hatályos szabályok szerint kell megállapítani.” 

 

3. § 

 

(1) Az Ép.r. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a 

minősítés évét megelőző év március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél. A 

foglalkoztatási jogviszony szünetelése alatt a nem kötelező minősítési eljárás nem 

kezdeményezhető.” 
 

(2) Az Ép.r. 10/A. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus a jelentkezését az OH-hoz intézett 

írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédés, vagy a pályázat védése időpontjáig vonhatja vissza.”  

 

(3) Az Ép. r. 10/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. 

Ettől eltérően, ha  
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a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a foglalkoztatási jogviszony 

létesítése, 

b) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés, vagy 

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

a minősítés évét megelőző év április 15-ét követően következik be, a rögzítést ezen 

időpontban kell végrehajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus 

úton visszajelzést kap. 

 

(4) A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás kezdete  

a) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén a rögzítés (3) bekezdés szerinti 

b) nem kötelező minősítési eljárás esetén a jelentkezési lap intézményvezető részére történő 

kézbesítésének  

időpontja.”  

 

4. § 

 

(1) Az Ép.r. 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(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) a pedagógust az informatikai rendszer útján értesíti arról, hogy a minősítő vizsga, illetve a 

minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek  megfelelt, vagy 

b) a feltételeknek való meg nem felelésről határozatot hoz, amelynek tartalmára a 

közigazgatási eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdés a)-c), da), 

ea), ef), eg), f) és g) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.” 

 

(2) Az Ép.r. 10/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt döntés ellen a pedagógus a miniszterhez 

fellebbezhet.”  

 

5. § 

 

Az Ép.r. 11/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(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.” 

 

6. § 

 

Az Ép.r. 14/A. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

 

(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) 
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„h) Mester- vagy Kutatóprogramja módosításának eljárási díját határidőre nem fizette be.” 

 

7. § 

 

Az Ép.r. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az az óvodai nevelésben, 

nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai 

szakszolgálatnál pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki  

a) olyan köznevelési intézményben vagy a köznevelési intézmény olyan feladatellátási 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 a) pontban meghatározott pótlékra nem jogosult, és az intézmény által folytatott 

képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, vagy óvodai fejlesztő program keretében az 

Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő 

legalább ötven százalékában végzi tevékenységét, kivéve, ha a képesség-kibontakoztató 

felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 172. § (3) bekezdése szerint fennállnak, vagy ha a hátrányos helyzetű gyermekek, 

tanulók aránya a feladat-ellátási helyen nem éri el az 5%-ot.” 

 

8. § 

 

Az Ép.r. 17/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

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

munkaközösség-vezető, 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 9 óra, vezető óvodapedagógus 

esetén heti 20 óra.” 

 

9. § 

 

Az Ép.r. 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3a) Pályázat kiírása nélkül kell foglalkoztatni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 

52/2013. (II.25.) Korm. rendelet alapján ösztöndíjas támogatási szerződést kötött pedagógust, 

a végzettsége, szakképzettsége megszerzését követően a támogatási szerződés által 

meghatározott köznevelési intézményben és feltételek szerint pedagógus-munkakörre szóló 

közalkalmazotti jogviszony létesítésekor.” 

 

10. § 

 

Az Ép.r.  

1. 1. § (2) bekezdésében az „a 32. § (5)-(6) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 32. § (5)-(6) 

bekezdése és a 32/A. §”, 
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2. 2. § (2) bekezdésében a „kérésére” szövegrész helyébe a „kérésének megfelelő mértékben, 

de”, 

3. 4. § (3) bekezdésében az „az (1a) és (1b) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az adott 

tevékenységtípusra vonatkozó (1a) vagy (1b) bekezdésben”, 

4. 6. § (1) és (2) bekezdésében az „eltöltött időt” szövegrész helyébe az „eltöltött jogszerű 

foglalkoztatás idejét”, 

5. 10/B. §  

5.1 (1) bekezdés b) pontjában az „a közigazgatási eljárás szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (1) bekezdés da), ea), ef), eg), f) és g) pontjában” szövegrész helyébe az „az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (1) bekezdésében”,  
5.2 (2) bekezdés b) pontjában az „év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagógus 

előmeneteli rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén” 

szövegrész helyébe az „a 10/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetben”, 

6. 10/D. § (5) bekezdésében a „minősítési eljárása” szövegrész helyébe a „minősítő vizsgája 

és Pedagógus II. besorolási fokozat elérésére irányuló minősítési eljárása”, 

7. 10/F.-ában az „A panaszeljárásban eljáró új bizottság a tanúsítvány kiadásának napját 

követő napon oszlik fel.” szövegrész helyébe az „A panaszeljárásban eljáró új bizottság a 

tanúsítvány kiadásának napját követő napon oszlik fel. A minősítő vizsga vagy a minősítési 

eljárás a minősítő vagy bíráló bizottság feloszlásával, vagy ha bizottság összehívására nem 

került sor, akkor az OH által a sikertelenségről szóló tanúsítvány kiadásával zárul.”,  

8. 11/A. §  

8.1. (1a) bekezdésében az „– vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti 

jogviszony esetén ettől eltérő időpontban –„ szövegrész helyébe az „– vagy a 10/A. § (3) 

bekezdés a)-c) pontjában szereplő esetben ettől eltérő időpontban –”, 

8.2 (3) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1b)”, 

8.3 (5) bekezdésében az „augusztus 15.” szövegrész helyébe a „július 31.”, 

9. 11/B. § (5) bekezdésében a „(3) és (4) bekezdésben vagy a 11/A. § (7) bekezdésében foglalt 

esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva” szövegrész helyébe a „(3) vagy (4) 

bekezdésben vagy a 10/A. § (3) bekezdésében foglalt esetben vagy a 11/A. § (7) 

bekezdésében foglalt esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva”, 

10. 12/B. §  

10.1 (6) bekezdésében az „az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől 

számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a minősítés évét követő év március utolsó napjáig 

elektronikus tanúsítványt állít ki” szövegrész helyébe az „elektronikus tanúsítványt állít ki. A 

tanúsítvány kiállítását az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől 

számított tizenöt napon belül, 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”, 

10.2 (7) bekezdésében az „az (5)” szövegrész helyébe az „a (6)”, 

11.12/C. §  

11.1. (1) bekezdésében a „meg kell szüntetni” szövegrész helyébe a „tanúsítvány kiadása 

nélkül meg kell szüntetni, ”,  

11.2. (1) bekezdés b) pontjában a „10/A. § (2) bekezdése alapján, legalább két hónapja 

folyamatosan fennálló keresőképtelenségére vagy hozzátartozója tartós ápolására 

hivatkozással” szövegrész helyébe a „10/A. § (2c) bekezdése szerint”, 

11.3. (5) bekezdésében a „minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás” szövegrész 

helyébe a „nem kötelező minősítési eljárás vagy a bírálati eljárás” 

12. 14/A. §  
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12.1. (1) bekezdés f) pontjában a „névjegyzékből vagy” szövegrész helyébe a 

„névjegyzékből,” 

12.2. (1) bekezdés g) pontjában az „áll fenn” szövegrész helyébe az „áll fenn, vagy”, 

12.3. (4) bekezdés d) pontjában a „d) pontja esetén” szövegrész helyébe a „d) és h) pontja 

esetén”. 

13. 17. §  

13.1. (1) bekezdés 12. pontjában az „osztályfőnöki” szövegrész helyébe „osztályfőnöki, 

kollégiumi tanulócsoport-vezetői”,  

13.2. (1) bekezdés 15. pontjában a „munkaközösség-vezetés” szövegrész helyébe a 

„munkaközösség-vezetés, tanszakvezetés”,  

13.3. (2a) 12. pontjában a „munkaközösség-vezetés” szövegrész helyébe a „munkaközösség-

vezetés heti két órát meghaladó része”, 

14. 17/A. § (4) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)-(3)”, 

15. 18. §-ában a „továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait” szövegrész helyébe a „továbbá az 

üzemi tanács vagy a közalkalmazotti tanács tagjait”,  

16. 32. § (6) bekezdésében a „(8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés a) 

pontjában”, 

17. 3. mellékletében Az óvoda és a szakképzési centrum kivételével a nevelési-oktatási 

intézményekben alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma, 

valamint „A szakképzési centrum tagintézményében alkalmazott vezetők, valamint a 

gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma megnevezésű táblázatokban a „250-750” 

szövegrész helyébe a „251-750” 

szöveg lép. 

 

11. § 

 

Hatályát veszti az Ép. r. 

a) 10/A. § (8) bekezdése 

b) 12/A. § (1) bekezdésében az „amelynek mértéke alkalmanként legfeljebb tízezer forint” 

szövegrész, 

c) 12/A. § (2) bekezdése, 

d) 12/C. (2) bekezdésében az „akkor is” szövegrész, 

e) 17/A. § (13) bekezdése, 

f) 38. §-a. 

 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. szeptember 1-jén napján lép 

hatályba. 

 

(2) A 7. § és a 10. § 5.1 pontja 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 


