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Jogszabályi háttér 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

- 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 

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

A program időtartama 

- 2014. szeptember. 01 – 2019. augusztus 31.  

A program részei: 

a)  a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 

b)  a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 

c)  a finanszírozási alprogram, 

d)  a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

 

Általános elvek 

A továbbképzési program egységében kezelendő: 

- A mindenév március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel. 

- A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával. 

A pedagógus-továbbképzés célja 

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

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a szakszolgálati munka keretében a gyermekekkel való 

közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, 

a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, 

értékelési feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A 

továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről „62. §  (2) A pedagógus hétévenként legalább egy 

alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - 

munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság 

jogcímén történő felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti 

jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be 

sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési 

kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt 

venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 
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(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár) 

fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba 

lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben 

történő részvételi kötelezettségét. 

(4) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban 

meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az 

oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A 

pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal az oktatásért felelős 

miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el.” 

 

A pedagógus jogai, kötelezettségei 

 

A pedagógus kötelessége, hogy: 

- a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy, vagy több alkalommal részt 

vegyen a továbbképzésben, 

- írásban kérje felvételét az iskola továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe. 

 

A pedagógus joga, hogy: 

- akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési 

               kötelezettsége, 

- a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél megszerzését követő év első 

               munkanapjától magasabb osztályba sorolják, 

- egyetemi oklevél, illetve doktori cím megszerzését követő hónap első napjától magasabb 

osztályba sorolják akkor, ha korábban nem került megelőlegezésre magasabb fizetési 

osztálya. 

 

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb 

jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

A kötelező továbbképzésben való részvételt nem lehet megkövetelni attól, aki az ötvenötödik 

életévét betöltötte. 

A pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha ötvenötödik életévét 

betöltötte valamint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét már teljesítette. Amennyiben a 

pedagógus a továbbképzésben való részvételhez az intézmény támogatását kívánja igénybe venni 

vagy az érinti a munkaidejét, köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Ezt minden naptári év 

december 31-ig teheti meg. Az igényelt képzési formáról és annak szükségességéről egyeztet az 

igazgatóval a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az intézményvezető ennek ismeretében dönti 

el, hogy milyen támogatást tud vállalni az iskola. 
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Továbbképzési program 

I. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

 

Alapfogalom: 

- szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell 

              érteni. 

 

Szakvizsgára történő felkészülés: 

- hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához,  

kiegészítéséhez, a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges 

gyakorlat, képesség, pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, 

- hozzájárulhat a vezetői, szakértői, a vizsgaelnöki, a vezetőtanári (gyakorlatvezető) 

tevékenységhez, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a pedagógiai szakszolgálati feladatok 

ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, 

- az alapkészségben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújthat. 

 
 

II. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
 
Alapfogalmak: 

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

fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van: 

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

foglalkozás megtartásához, 

o a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, 

o a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásához, 

o a vizsgarendszer működtetéséhez, 

o a mérési, értékelési feladatok, a közoktatási intézményirányítási, vezetési 

feladatainak ellátásához. 

- A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 

 
A továbbképzés fajtái: 

 

- hétévenkénti továbbképzés, 

- egyéb- nem a hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó-továbbképzés. 

 

A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthető: 

-  hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább 

               százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel, 

- az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. 

-  E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 
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A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető: 

- „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 képzési ciklusban szerezhető 

további oklevél, 

- a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte 

esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló 

oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, tanítói szakképzettség megléte 

esetén további, a képzési és kimeneti követelmények szerinti műveltségi terület 

követelményeinek teljesítését igazoló oklevél, 

- a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai 

alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, 

valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és 

szakképzettség mellett felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél, 

- az Nkt. 98-99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében 

meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

- a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus 

szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) 42. § (2) bekezdése szerinti 

részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés 

elvégzését igazoló okirat, 

- a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető, 

komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló okirat, 

- az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében 

az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL 

START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat, 

-  az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön 

kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő 

honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat, 

- a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, 

valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó képzések, 

szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél és 

- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában dolgozó, 

mérnöktanár végzettséggel rendelkező szakmai tanár esetében a megszerzett szakmérnöki 

szakképzettség megszerzésével;” (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) 

Egyéb továbbképzés: 

Egyéb továbbképzés - vagyis hétévenkénti továbbképzésen túli képzés – az: 

- melyen olyan pedagógus vesz részt, aki nem esik a hétévenkénti továbbképzés 

              kötelezettség alá, 

- melyen olyan pedagógus vesz részt, aki már eleget tett a hétévenkénti továbbképzési 

kötelezettségének. 
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A továbbképzés szakaszai 

- az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg, 

              hogy az adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való 

              részvételi kötelezettséget, 

- a továbbképzés ütemezéséről a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban 

              kéri a pedagógus, 

- a hétéves kötelezettség időtartama a pedagógus diplomájának megszerzését követő 7. 

              év szeptember 01-én kezdődik és az év augusztus 31-ig tart, amelyben az ötvenötödik  

              életévét betölti. 

 

A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza. 

 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe kell részesíteni azt: 

 

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra  

- akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató elrendelte, 

- akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek. 

 

A csoportosítási fontossági sorrendet jelent. 

 

III. Finanszírozási alprogram 

 

„17. § (1) A finanszírozási alprogramban kell megtervezni 

a) a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket, 

b) az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait és 

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

támogatására szolgáló összeget pedagógusonként. 

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

továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás - a (3) és (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel - nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál. 

(3) Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj 

teljes összege finanszírozható. 

(4) A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha 

a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül biztosítani 

tudja, 

b) az ehhez szükséges fedezetet - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény 

kivételével - a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja, 

c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy 

d) 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. 
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(5) 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. 

(6) A továbbképzésben, illetve a szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése 

esetén a (2) bekezdésben meghatározottakon túli kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie. 

(7) Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb 

költségek összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, 

segédanyagok a köznevelési intézmény tulajdonába kerülnek. 

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

szabályozott fizetési felszólítással - a helyettesítésre fordított kiadásai, valamint a (2) és (3) 

bekezdés alapján 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 az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a 6. 

§ (11) bekezdésében meghatározott tanúsítványt, illetve nem készíti el az 5. § (4)-(6) bekezdése 

szerinti beszámolót. 

(9) A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha a (8) 

bekezdésben meghatározott időn belül a munkavállaló a munkaviszonyát, a közalkalmazott a 

közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, vagy a munkáltató munkavállaló esetén a 

munkaviszonyt rendkívüli felmondással, közalkalmazott esetén a közalkalmazotti jogviszonyt nem 

megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel megszüntette. 

10) 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. 

(11) A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben foglaltakat 

kell alkalmazni.” (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) 

 

IV. Helyettesítési alprogram 

 

A beiskolázási tervben szereplő alkalmazottak esetében a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés 

szabályait A Szegedi Tankerületi Központ Köznevelési Intézményeinek Kollektív szerződése 

tartalmazza. A helyettesítés a szakszolgálati intézmények esetében részben az egyéni órarendekben 

szereplő foglalkozások átcsoportosításával, részben azonos munkakörben foglalkoztatott alkalmazott 

helyettesítésével oldható meg. 

  


