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1. Jogszabályi háttér 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

2. A továbbképzési program elvei, célja és szabályai 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, 

fejlesztésére, valamint új ismeretek, szakok megszerzésére szolgál, amelyekre szükség van 

a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás 

megtartásához a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez. 

A továbbképzési program célja az intézmény meglévő belső humánerőforrás kapacitásának 

alakítása a felmerülő iskolai igények és a társadalmi körülmények (demográfiai változások, 

pedagógusképzés) tükrében. 

 

A továbbképzés teljesítése 

Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 

végzettséggel és szakképzettséggel látja el, vagy ha a szakmai megújító képzésben való 

részvétele óta legalább tíz év eltelt, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 

hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett 

ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. 

A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 

hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához. 

A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 

hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik 

életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2) 

bekezdésében szabályozott továbbképzésben. 

A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha már teljesítette a hétévenkénti 

továbbképzés követelményeit, vagy az ötvenötödik életévét betölti. 

A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz 

tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével 

valósul meg. (A tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.) 
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A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető: 

  bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés, 

  a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél, 

  a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek   

 megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet biztosító további oklevél, 

  tanítói szakképzettség megléte esetén további, a műveltségi terület követelményeinek   

 teljesítését igazoló oklevél. 

 

A beiskolázási terv 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy 

tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. 

A beiskolázási tervet a székhelyintézmény és a tagintézmények az adott 

nevelőtestületek sajátosságait figyelembe véve  - a szakmai munkaközösség, szakmai 

munkaközösség hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők 

helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével - dolgozzák ki. 

A beiskolázási tervet - a továbbképzési öt éves időszakban - minden év március 15-éig 

kell elkészíteni. 

A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét 

betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható 

távollét idejét, a helyettesítés rendjét. 

A beiskolázási terv elkészítésénél prioritás szerinti előnyben kell részesíteni azt, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte 

felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek 

megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll 

rendelkezésére a hétévenkénti továbbképzésének teljesítéséhez. 

A továbbképzési program 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a jogszabályban szabályozott továbbképzés 

megtervezésére, megszervezésére a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt 

évre szóló továbbképzési programot készít. 
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A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján 

kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. 

A továbbképzési program felülvizsgálatára évente egy alkalommal kerülhet sor. 

A továbbképzési program című dokumentum továbbképzésre vonatkozó alprogramjában 

kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen 

időkeretben vehet részt a továbbképzésben. A munkáltató a továbbképzési program 

elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki részt vehet a hétévenkénti 

továbbképzésben. 

 

3. A továbbképzési program alapja 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt 

értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos 

végrehajtását.  

A nevelési-oktatási intézményben nyilván kell tartani: 

 a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett 

okleveleket, 

 azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel, 

 azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá 

tartoznak, 

 a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat 

megszerzését, 

 a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését. 

A pedagógusok személyi anyaga a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Csongrádi 

kihelyezett Tankerületi Irodájában  találhatóak. A fentebb említett dokumentumok a 

kollégák személyi anyagában találhatóak. 

 

4. A továbbképzési program alprogramjai 

a) Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

A továbbképzési rendelet szerint szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus 

kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú 

iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-

munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. 

A képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel 
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akkor lehet bekapcsolódni a szakvizsgára történő felkészítésbe, ha az oklevéllel igazolt 

szakterületen nincs a képzés szakirányának megfelelő tanárképzés. 

Szakmai gyakorlatként bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 

tényleges munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni. 

A szakmai gyakorlat idejének a számításánál figyelembe kell venni a nem iskolai gyakorlati 

képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatás vezetői munkakörben eltöltött időt. A 

szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszony, illetve 

munkaviszony harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. Nem számítható be a 

szakmai gyakorlat időtartamába a pedagógus-munkakörben eltöltött időnek az az időtartama 

sem, amely alatt a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a kötött munkaidő huszonöt 

százalékát. 

A szakvizsgára történő felkészülésbe - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az 

érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. 

A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és 

továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. 

A szakvizsgára vonatkozó alprogramban tantárgyanként meg kell tervezni a részvételi 

létszámot. 

Intézményi szabályok 

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű 

vizsgát igazoló oklevél megszerzésével. A szakvizsgára jelentkezésnél előnyben részesülnek 

azok a munkavállalók, akik a törvényben megfogalmazott továbbképzésre jelentkeznek ill. 

azon belül kevesebb ideje van hátra a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 

Szakvizsgás képzésre elsősorban az SNI és a BTMN tanulók ellátását segítő képzéseket 

részesítjük előnyben valamennyi feladatellátási helyen. 

 

b) Továbbképzésre vonatkozó alprogram 

A továbbképzésre vonatkozó alprogramjában kell megtervezni ténylegesen, hogy 

tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a 

továbbképzésben. 

 

Intézményi szabályok 

Az iskolavezetés jogosult arra, hogy kötelezze a pedagógust az általa kijelölt tanfolyamon 

vagy továbbképzésen való részvételre, és a meghatározott vizsgák letételére.  

Tanulmányi szerződést a pedagógussal a fenntartó köthet. 
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Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, aki a továbbképzésen önhibájából 

nem vesz részt. 

Mentesül a továbbképzés alól, aki ötvenötödik életévét betöltötte. Ettől az életkortól a 

továbbképzéseken való részvétel önkéntes. 

Az iskolavezetés a továbbképzési program végrehajtásához egy tanévre szóló beiskolázási 

tervet készít. 

A beiskolázási tervbe való jelentkezések elbírálásakor az alábbi szempontokat kell 

egyidejűleg figyelembe venni: 

 időbeli prioritás 

o akinek kevesebb ideje van hátra a továbbképzés teljesítéséhez 

o többéves, már elkezdett képzésen vesz rész, 

o akinek a továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte. 

 tartalom szerinti prioritás 

o az intézményen belüli szakos ellátottság biztosítására irányuló továbbképzés, 

átképzés, új szak szerzése, 

o pedagógiai programunkhoz igazodó képzések mérés, értékelési ismeretek. 

 

c) Finanszírozásra vonatkozó alprogram 

A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében 

térítésmentes. 

A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a 

fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli. 

A finanszírozási alprogramban kell megtervezni 

 a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket, 

 az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait  

 a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.) 

támogatására szolgáló összeget pedagógusonként. 

Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a 

továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj 

nyolcvan százalékánál. 

Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj 

teljes összege finanszírozható. 
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A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, 

ha 

 az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül 

biztosítani tudja, 

 az ehhez szükséges a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja, 

 a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják,  

 a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más olyan 

továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, 

feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben való részvétel 

miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a munkáltatóval 

tanulmányi szerződést kötött. 

Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő 

helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, 

legalább a nevelési-oktatási intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy 

személyre átlagosan fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési 

közfeladat-ellátás keretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben. 

A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben foglaltakat 

kell alkalmazni. 

A munkáltató - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 285. § (2) 

bekezdésében szabályozott fizetési felszólítással - a helyettesítésre fordított kiadásai, 

valamint a továbbképzésben és a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek 

kifizetett munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem 

teljesítette az előírt követelményeket. E rendelkezések alkalmazásában nem teljesíti az előírt 

követelményeket az, aki a képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által meghatározott 

ideig nem szerzi meg a meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a tanúsítványt, illetve 

nem készíti el a meghatározott beszámolót. 

A visszafizetésre vonatkozó szabályt alkalmazni kell abban az esetben is, ha a meghatározott 

időn belül a munkavállaló a munkaviszonyát megszünteti, vagy a munkáltató a 

munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntette. 

Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési 

intézményben, illetve a köznevelés irányításában helyezkedett el, és folytatja a 

továbbképzést, illetve a pedagógus-szakvizsgára való felkészülést. 
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Intézményi szabályok 

A továbbképzések tervezésekor elsősorban az ingyenes képzéseket preferáljuk. A 

költségvetési normatíva összegének ismeretében és az adott tagintézmény által leadott 

szakmai/módszertani képzésre leadott igények alapján a fenntartó felé továbbítjuk pénzügyi 

igényünket. 

 

d) Helyettesítésre vonatkozó alprogram 

A szakvizsgára történő felkészítésben vagy a továbbképzésben részt vevő pedagógus 

helyettesítésének órakeretét, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét szükséges 

meghatározni. 

Intézményi szabályok 

A helyettesítés mértékét -lehetőség szerint- minimalizálni kell. Ennek megfelelően-a diákok 

egyenletes terhelését elsődlegesen figyelembe véve - a pedagógusnak a továbbképzés 

napjára nem tervezünk tanórát. Az indokolt távollétet óracserével és helyettesítéssel tudjuk 

megoldani. 

 

 

 

 


