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Tisztelt Szakértő Kollégánk! 

Levelemben a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.), valamint a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Vhr.) hatályba lépésével kapcsolatos változásokról, a szakképző 

intézményekben foglalkoztatott pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési 

szakértői (a továbbiakban: szakértői) feladatvégzés feltételeinek néhány már most látható 

változásáról tájékoztatom. Ezért levelem elsősorban a 2020. július 1-étől az  Szkt. hatálya alá 

tartozó és oktató  munkakörbe kerülő szakértők számára tartalmaz releváns információkat. 

A szakértői feladatok végzése a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 

17/A. § (1) bekezdésében foglalt feltétekkel történik: a szakértői faladatok elvégzése érdekében 

a mesterpedagógus szakértőt munkaidőkedvezmény és tanítási hetenként legalább egy tanítási 

napra a munkahelyén történő munkavégzés alóli mentesítés (szakértői nap) illeti meg. Az 

Oktatási Hivatal a szakértői megbízásokat a kijelölt napra szervezi, figyelembe véve a szakmai 

és szervezési szempontokat is. 

Az Szkt. és a Vhr. rendelkezései alapján a szakképző intézményben vagy többcélú szakképző 

intézményben foglalkoztatott személyek foglalkoztatása 2020. július 1-től oktató munkakörben 

történik majd, ezzel Ők kikerülnek a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alól. Ez érvényes 

lesz az oktató munkakörbe kerülő és jelenleg Mesterpedagógus fokozatban lévő, szakértői 

tevékenységet végző pedagógusokra és a minősítési eljárásba bekerült vagy jelentkezett 

pedagógusokra is. Az Szkt. 127. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ugyanakkor az ilyen 

oktató önkéntes elhatározásból részt vehet majd a pedagógus előmeneteli rendszerben, így a 

minősítési eljárásban nagyobb számban szerepelnek olyan pedagógusok, akik minősítése során 

szükséges lesz a munkakörüknek, tantárgyuknak megfelelő szakértő kijelölése a minősítő 

vizsga, minősítési eljárás lebonyolításához. 
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A fentiek alapján a 2020. július 1-ével az Szkt. és a Vhr. hatálya alá tartozó szakértőkre 

vonatkozó már most látható változások az alábbiak lesznek.  

Az Oktatási Hivatal továbbra is számít a későbbiekben oktatóként foglalkoztatásra kerülő 

szakértőink munkájára.  Ennek részleteiről az illetékes tárcával történő egyeztetések után 

később adunk majd tájékoztatást. 

A Korm. rendeletben meghatározott szakértői napra és órakedvezményre az oktató munkakörbe 

kerülő szakértők már nem lesznek jogosultak. 

Az eljárásba saját döntésük alapján bekerülő, minősülő oktatók minősítési eljárásának 

szervezése során az Oktatási Hivatal a továbbra is aktív szakértők mellett bevonhat majd a 

Korm. rendelet 10/D. § (5) bekezdése szerinti személyt is.  

Abban az esetben, ha az Szkt. hatálya alá kerülő, korábban köznevelési szakértőként dolgozó 

oktató megfelel a szakértői munkavégzés pedagógiai, szakmai és eljárásrendi feltételeinek, 

akkor az Oktatási Hivatal, várhatóan egyedi egyeztetés alapján kéri fel a feladatra az érintett 

személyt. 

A szakértői feladat ellátása az érintett oktató szabadsága terhére, megbízási díj nélkül (de a 

szakértői feladathoz kapcsolódó utazási költségek megfizetése mellett) vagy esetleg a 

munkáltatója által adott egyedi engedmény alapján történhet a jelenlegi szabályozás alapján.  

Az Szkt. hatálya alá tartozó intézményben oktató munkakörben foglalkoztatásra kerülő 

szakértőinket az Oktatási Hivatal informatikai rendszereiben inaktívvá tesszük, megbízást 

2020. őszi időszakra automatikusan nem adunk a számukra. Az Szkt. hatálya alá tartozó 

szakképző intézmények adatainak kivezetése a KIR-ből és a pedagógusminősítés 

adminisztrációs rendszeréből folyamatosan történik majd meg.  

Valamennyi, az Szkt. hatálya alá tartozó szakértő oktató részéről a későbbiekben kérünk majd 

visszajelzést arról, hogy önkéntesen részt kíván-e venni az Oktatási Hivatal által szervezett 

szakértői feladatok ellátásában, illetve tájékoztatást adunk majd a feladat ellátásának további 

részleteiről.  

Tájékoztatom, hogy abban az esetben, ha Ön párhuzamosan rendelkezik majd az Szkt. hatálya 

alá tartozó intézményben és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alá tartozó 

köznevelési intézményben is jogviszonnyal, akkor a köznevelési jogviszonyában továbbra is 

megilleti a Mesterpedagógus fokozat és az ahhoz kapcsolódó arányos órakedvezmény és a 

szakértői nap is. Ilyen esetben a szakértői feladatokra történő kirendelése a megfelelő arányban 

folyamatosan, az eddig megszokottak szerint történik majd. Ez igaz akkor is, ha Ön szakképző 

intézmény helyett köznevelési intézményben folytatja majd tovább a munkáját. 

A szakképzés ágazati rendszerének változása nagy hatással van a pedagógusminősítési 

szervezési munkánkra. Az ezzel kapcsolatos adatok átvezetése, tisztázása hosszabb folyamat, 

melyben számítunk az Ön közreműködésére és türelmére is!  
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Igyekszünk mindent megtenni, hogy a szakképzésben foglalkoztatott szakértők szakmai tudása 

ne vesszen el, a pedagógus előmeneteli rendszer működtetésével kapcsolatos elhivatottsága 

megmaradjon.  

Köszönjük az eddigi munkájukat, melyre a jövőben is szeretnénk támaszkodni! 

 

 

Budapest, 2020. május 22. 
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