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A feladat



2011. évi CXC. törvény 19.§ (2)

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

a) a pedagógiai értékelés,

b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,

c) a pedagógiai tájékoztatás,

d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,

e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és 

önképzésének segítése, szervezése,

f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek 

szervezése, összehangolása,

g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,

h)a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

működtetése.



2011. évi CXC. törvény 19.§ (3)

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan

egységes szakmai irányítás mellett

a) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott,

nevelési-oktatási intézményt fenntartó személy által

fenntartott pedagógiai intézetben, továbbá

c) jogszabályban meghatározott feltételek esetén az

abban meghatározott eljárási rendben az oktatásért

felelős miniszter engedélyével nem köznevelési

intézményfenntartóként, illetve nem köznevelési

intézményként működő költségvetési szerv által

nyújtható.



Az RPI helye és szerepe a 

rendszerben



MRE többször módosított 

1995. évi I. törvénye, 20.§
A Magyarországi Református Egyház az

intézmények szakmai munkájának

segítésére Református Pedagógiai

Intézetet - a továbbiakban: Pedagógiai

Intézet - működtet, amelynek feladatai a

következők: (…)

(2) teljeskörűen ellátja a Magyarországi

Református Egyház köznevelési

intézményeiben a pedagógiai szakmai

szolgáltatásokat.



RPI SZMSZ II.2.2.
2.2. Szaktanácsadás, tantárgygondozás

a) nevelési és tantárgyi pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások

megismertetése, terjesztése,

b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek,

házirendek intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok

intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,

c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő

tevékenység elemzésének, értékelésének, segítése adott

köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,

d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök nevelési-oktatási

programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény,

vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,

e) egyéni szakmai tanácsadás,

f) tantárgygondozó szaktanácsadás,

g) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter

által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai

feladatok segítése.



A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint továbbá:

h) nevelési-oktatási szakvélemények, állásfoglalások készítése és

készíttetése,

i) az intézmények szakmai munkájának elemzése és értékelése,

j) az egyházkerületi és/vagy egyházmegyei katechetikai előadók

munkájának segítése, bevonásukkal a gyülekezetekben, illetve a nem

református köznevelési intézményekben folyó hittanoktatás szakmai

segítése,

k) a hittanoktatás tartalmi fejlesztését segítő szaktanácsadók

alkalmazásával országos szaktanácsadói hálózat működtetése;

l) a kiemelkedő pedagógiai teljesítmények feltárása, elismerése és

nyilvánosságra hozatala.

RPI SZMSZ II.2.2.



A mesterpedagógus 

szaktanácsadó



326/2013 Korm.rendelet

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 feladatokat lát el,

munkaidő-kedvezményben részesül.



326/2013 Korm.rendelet

17/A §

(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.



326/2013 Korm.rendelet

17/A §

(6) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott

munkaidő-kedvezményben részesülő

pedagógus egy tanítási évben legfeljebb

huszonöt tanítási napon az OH felkérésére

e) azon a szakterületen, amelynek

megfelelő pedagógus-továbbképzésben a

Mesterpedagógus részt vett, szakértői,

szaktanácsadói feladatokra felkészítő

továbbképzésen előadóként történő

közreműködést látja el.



Adatgyűjtés

Szaktanácsadók felkészítése a

pedagógusok fejlesztő célú támogatására

44 órás nem akkreditált pedagógus-

továbbképzés (OFI)

 Igazolás sorszámával e-mailben:

kelemen.gabriella@reformatus.hu



Együttműködés



Finanszírozás

Költségtérítés: 

- Tantárgygondozó szaktanácsadás 

esetén

- Egyéb szaktanácsadói feladatellátás 

esetén: RPI költségvetéséből



RPI SZMSZ II.3.1. Az intézet a rendelkezésére

bocsátott költségvetési támogatások keretében a

hatályos állami szabályozás keretei között a költségek

áthárítása nélkül biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:

 az egyéni szakmai tanácsadás érdekében szaktanácsadókat kér fel, 

feltárja, elismeri és közkinccsé teszi a kiemelkedő pedagógiai 

teljesítményeket,

 A elektronikus információs fórumok segítségével tájékoztat, 

 koordinálja és összeállítja az országos, éves református köznevelési 

rendezvénynaptárt,

 koordinálja és összeállítja az országos, éves református köznevelési 

versenynaptárt,

 kapcsolatot tart a hazai és külföldi, egyházi és állami pedagógiai és 

kutatóintézetekkel,

 országos református mesterpedagógusi névjegyzéket állít össze, a 

református köznevelési intézmények kompetencia-mérési eredményeit 

elemzi és értékeli.



RPI SZMSZ II. 3.2. Az intézményi rezsiköltségek 

felszámolása nélkül ún. szűkített önköltségi áron 

biztosított feladatellátások:

 az egyházmegyei katechetikai előadók bevonásával

szakmailag segíti a gyülekezetekben, illetve a nem

református közoktatási intézményekben folyó hittanoktatást,

 szakmai rendezvények keretében megismerteti és terjeszti a

pedagógiai módszereket, eszközöket, eljárásokat,

 tervezi és nyomdakész változatban a kiadónak átadja a hit-

és erkölcstanoktatás hivatalos dokumentumait,

 országos pedagógiai és katechetikai szakmai

rendezvényeket szervez,

 a szervezőkkel kötött megállapodás alapján részt vesz a

versenyek lebonyolításában, diákjogi képzéseket és

tanácsadásokat szervez diákok és pedagógusok részére,

 elérhetővé teszi az intézeti honlap egyes, jelszóval védett

tartalmait.



RPI SZMSZ II.3.3. Az intézmény működési költségeit is

figyelembe vevő teljes önköltségi áron biztosított

szolgáltatások:
 nevelési és tantervi szakvélemények készítése,

 tantervek, tankönyvek, segédanyagok készíttetése és a felhasználók

rendelkezésére bocsátása,

 tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok készíttetése, bemutatása

és ajánlása,

 pedagógus és vezetői továbbképzési programok és felkészítők szervezése,

akkreditálása, átvétele és indítása,

 részvétel a hitoktatók és vallástanárok továbbképzésében,

 részvétel megállapodás alapján a szakvizsgára való felkészítésben,

 helyi és regionális konzultációk és tanácsadás szervezése,

 kihelyezett rendezvények, előadások szervezése és tartása,

 pályázatok támogatása, intézményi pályázatok készítésének szakmai

segítése,

 feladat-ellátási, fejlesztési, koordinációs tervek támogatása,

 dokumentumelemzések,

 részvétel a fenntartói intézményértékelésekben.



Igénylés – www.refpedi.hu
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Egyebek…



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!

Szontagh Pál

igazgató

Református Pedagógiai 

Intézet

1042 Budapest, Viola utca 3-5. 


