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A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – összhangban a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (2) bekezdésével – az intézményben 

foglalkoztatott pedagógusok továbbképzési rendjének szakszerű és hatékony megtervezése és 

megszervezése céljából a következő továbbképzési programot adjuk ki: 

 

Általános rendelkezések 

A szabályzat területi, személyi hatálya 

Jelen szabályzat az Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégium alaptevékenységének ellátásával összefüggő, pedagógus munkakörbe kinevezett 

közalkalmazottaira terjed ki. 

A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen szabályzat 2018.09.01. napjától 2023.08.31. napjáig terjedő időtartamra szól. 

Irányadó jogszabályok  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 

Általános elvek 

 

 pedagógus-továbbképzés célja 

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

bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a 

gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény 

tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, az 

intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészít a szakvizsga 

követelményeire és a szakmai megújító képzés teljesítésére is. 



 

A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése 

 

Az ágazati kerettörvény a pedagógusok számára hétévenként kötelezővé teszi a szakmai 

továbbképzésben való részvételt. A továbbképzési program elkészítéséhez szükséges 

helyzetelemzést az intézmény nevelőtestülete az ötéves továbbképzési időszak utolsó évében 

végzi el. 

A továbbképzésben a pedagógus első ízben első minősítése előtt vesz részt kötelezően, azzal, 

hogy a továbbképzési kötelezettsége a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél 

megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától azon év augusztusának 

utolsó munkanapjáig tart, amelyben az 55. életévét betölti.  

Mentesül a továbbképzés alól az a pedagógus is, aki 2012. szeptember 1-jén az ötvenkettedik 

életévét betöltötte. 

A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz akkreditációs ponttal elismert foglalkozáson 

való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A 

továbbképzési kötelezettség csak az oktatásért felelős miniszter által kiadott továbbképzési 

jegyzéken szereplő (akkreditált) továbbképzéssel teljesíthető. 

Amennyiben a pedagógus továbbképzésben való részvételéhez az intézmény támogatását 

kívánja igénybe venni, vagy a továbbképzésen való részvétel a munkaidejét érinti, úgy a 

pedagógus írásban kérheti felvételét az éves beiskolázási tervbe.  

Az igényelt képzési formáról, annak szükségességéről a pedagógus köteles az intézmény 

vezetőjével egyeztetni, amelynek keretében tájékoztatást nyújt a képzési feltételekről is. Az 

intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy az intézmény a továbbképzéshez milyen 

támogatást tud nyújtani.  

Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki 

kell kérni.  

A pedagógus köteles a képzés eredményes elvégzését igazoló okiratot (tanúsítványt, igazolást, 

oklevelet) az intézmény vezetőjének bemutatni. 

A Nkt. 62. § (2) bekezdése alapján megszüntethető azon pedagógus közalkalmazotti 

jogviszonya, aki a kötelező továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait 

neki felróhatóan nem fejezte be sikeresen. 

A pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jogszabály állapítja meg. 

 



Szakmai megújító képzés 

Azoknak a pedagógusoknak, akik nevelő-oktató munkájukat több mint hét éve ugyanazzal az 

iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látják el, olyan továbbképzésben kell részt venniük, 

amely hozzájárul a szakképzettségükhöz kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és 

jártasság megújításához, kiegészítéséhez.  

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta 

legalább tíz év eltelt. Szakmai megújító képzésnek minősülnek a jogszabályban meghatározott 

képzések.  

Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, 

amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést 

folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik. A pedagógus 

teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más 

továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek. 

A szakmai megújító képzésben részt vettek számát a fenntartóval, személyét a szakmai 

munkaközösség-vezetőkkel való egyeztetést követően kell meghatározni az éves beiskolázási 

tervben. 

  



SZAKVIZSGÁRA VONATKOZÓ ALPROGRAM 

Jogszabályi háttér: 277/1997. (XII.21.) Korm. rendelet 

13. § (1) A 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. 

(2) A képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel 

akkor lehet bekapcsolódni a szakvizsgára történő felkészítésbe, ha az oklevéllel igazolt 

szakterületen nincs a képzés szakirányának megfelelő tanárképzés. 

(3) Szakmai gyakorlatként - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - 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. 

14. § (1) A szakvizsgára vonatkozó alprogramban tantárgyanként meg kell tervezni a 

részvételi létszámot. 

(2) A beiskolázási tervben fel kell tüntetni a jelentkező nevét, lakcímét, az alapképzésben 

szerzett végzettségét és szakképzettségét, munkakörét, szakmai gyakorlatának idejét és helyét. 

(4) A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, illetőleg akinek részvételét 

a munkáltató elrendelte. 

(5 )A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve a 

kihagyásról írásban értesíti az érintettet. 

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van helye. 

(7) A beiskolázási terv tekintetében alkalmazni kell a 6. § (8) bekezdésében foglaltakat. 

Szakvizsgát adó képzésbe jelentkezés útján lehet bekerülni. A tagintézmények pedagógusai 

február 28-ig írásban jelentkezhetnek a beiskolázási tervbe történő felvételhez. A jelentkezések 

alapján a tagintézmények igazgatóhelyettesei tesznek javaslatot a beiskolázási tervbe történő 

felvételre a támogatás mértékének megjelölésével. Ennek figyelembe vételével történik az 

intézményi szakvizsgára történő alprogram összeállítása. 

 



TOVÁBBKÉPZÉSRE VONATKOZÓ ALPROGRAM 

Jogszabályi háttér: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet  

6. § (1) A továbbképzésre vonatkozó alprogramban 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 a 

4. § (2) bekezdése alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben.  

(2) 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.  

(3) A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt,  

a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,  

b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,  

c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik.  

(4) A beiskolázási terv összeállításánál a (3) bekezdésben előbb álló csoportba tartozó megelőzi 

az utána következő csoportba tartozót.  

(5) A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki 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 rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés 

teljesítéséhez.  

(6) A közoktatási intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból 

való kihagyásról írásban értesíti az érintettet.  

A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzés keretében, legalább 120 óra tartamú, 

az oktatásért felelős miniszter által akkreditált foglalkozáson való részvétellel teljesíthető. A 

továbbképzés eredményes elvégzését a pedagógusnak okirattal (tanúsítvány, oklevél) igazolnia 

kell. 

Jogszabályon alapuló előnyben részesítés 

A hétévenkénti továbbképzéshez készített éves intézményi beiskolázási terv elkészítésénél 

előnyben kell részesíteni azt, 

 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra; 

 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvétele jogszabály elrendelése által 

kötelező vagy továbbképzésen való részvétele a munkáltató rendelkezése alapján kötelező; 

 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. 

A beiskolázási terv összeállításánál az előbbi csoportba tartozó megelőzi az utána következő 

csoportba tartozót. 



 

Az előnyben részesítés intézményi szabályai 

Az intézményben a szakmai területek, illetve tantárgyak prioritási rendje alapján előnyben kell 

részesíteni azon pedagógus továbbképzését, aki 

 a Nemzeti alaptanterv által meghatározott kompetenciaterületekre és tartalmakra 

koncentráló képzésen kíván részt venni vagy 

 módszertani és nevelési témájú képzést kíván elvégezni. 

Az intézményben a pedagógus személyében rejlő okok miatt előnyben kell részesíteni azon 

pedagógus továbbképzését, aki 

 a nevelő-oktató munka javítása, színvonalasabbá tétele érdekében képezi magát; 

 olyan jellegű továbbképzésen vesz részt, amely elősegíti a pedagógiai program teljes körű 

megvalósítását; 

 több mint tíz éve szerezte pedagógus diplomáját; 

 egyszakos pedagógus oklevéllel rendelkezik, és a második szak megszerzése érdekében 

kívánja a tanulmányait megkezdeni. 

A résztvevők száma - Az egyes szakmai területeken – a pedagógusok által beadott kérelmeket 

is figyelembe véve – az intézmény nevelési évenként/tanévenként a fenntartóval egyeztetett 

létszámú pedagógus beiskolázását tervezi, melynél mérlegelendő szempont a pályázati 

lehetőségek.  

A jelen terv öt éve alatt az intézmény több lépcsőben tervezi elérni a számára megfelelő 

állapotot. 

Időkeretek - Az intézmény előnyben részesíti a négy féléves, egyetemi diplomát (kiegészítő 

vagy másoddiplomát) adó, valamint szakvizsgás képzéseket.  

Az intézmény a lehető legtöbb pedagógus számára biztosítani kívánja a továbbképzésen való 

részvétel lehetőségét, ezért a továbbképzések közül a rövidebb, 30 órás képzések előnyt 

élveznek. 

 

 

 

 

 

 



FINANSZÍROZÁSI ALPROGRAM 

Jogszabályi háttér: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 (4) A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható  

a) a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek fedezéséhez, beleértve a (3) bekezdésben 

meghatározott kiadásokat,  

b) a szakvizsgára történő felkészítésben, beleértve a közoktatásról szóló törvény 128. §-ának 

(8) bekezdése alapján a szakvizsgával egyenértékű végzettség, tudományos fokozat, doktori cím 

megszerzésére történő felkészülést, és az e rendelet 5. §-ában felsorolt továbbképzésben való 

részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat 

díja stb.) kifizetésének munkáltatói támogatásához,  

c) a b) pont szerinti továbbképzést teljesítők anyagi elismeréséhez,  

d) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott továbbképzésben való részvétel díja és költsége 

(utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja stb.) kifizetésének 

munkáltatói támogatásához.  

A szakvizsga és továbbképzés költségei több területen jelentkeznek.  

A képzések közvetlen költségei:  

 tandíj, tanfolyami részvételi díj,  

 utazási költség,  

 kötelező jegyzetek, segédanyagok ára,  

 szállásköltség.  

Az iskolákban jelentkező közvetett költségek:  

 helyettesítési díj,  

 magasabb fizetési osztályba sorolás (szakvizsga esetén),  

 a várakozási idő csökkenése (továbbképzés esetén).  

Az érvényes jogszabály szerint az intézmény a következő költségeket fedezi a 

továbbképzésekkel kapcsolatos kiadásokból:  

helyettesítések díja: 100 %,  

tandíj, részvételi díj: max.: 80 %-a,  

magasabb fizetési osztályba sorolás. 

A központi normatíva összegét úgy kell felhasználni, hogy fedezze a folyamatban lévő 

képzések intézmény által fizetett költségeit. Ezt túllépni csak indokolt lehet.  
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Beiskolázási tervünk a továbbképzési program része, a 2018/2019-es tanévre 

vonatkozik, meghatározza az intézmény pedagógusai által elvégzendő 

továbbképzési feladatokat.  

  

Az intézmény beiskolázási terve tartalmazza:  

 

• a közalkalmazottak nevét, akiknek a továbbképzésben való részvételét 

  tervezzük,  

• munkakörét,  

• a tervezett továbbképzés megjelölését  

• a várhatókezdő és befejező időpontját  

• a helyettesítés rendjét  

  

A beiskolázási tervbe minden év március 15-ig lehet jelentkezni.  

  

A beiskolázási tervbe az a pedagógus vehető fel, aki írásban kérte és megfelel a 

továbbképzés feltételeinek.  

A felvételről és az elutasításról az intézmény vezetője írásban értesíti az 

érintetteket.  

  

Az éves beiskolázási tervben előnyben kell részesíteni azt a pedagógust,  

  

a)  akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató 

elrendelte, 

c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 

d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.  

 

A beiskolázási tervvel kapcsolatban munkaügyi jogvita kezdeményezésének van 

helye. 

  

(277/1997. Korm. Rend. 6. § (7) bekezdés).  

  

Érvényes: 2019. szeptember 01. - 2020. augusztus 31.  

  
  



Továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv 

Név Munkakör Megnevezés Kezdés Várható befejezés Helyettesítés rendje 

dr. Lásztity Jovánka igazgató PhD 2018.09.01 2020.08.31. szakszerű 

Pandurovic Anica igazgató 

helyettes 

PhD 2018.09.01. 2020.08.31. szakszerű 

Kothenc Erika 

 

tanár mesterképzés 2019.09.01. 2021.06.30. szakszerű 

Jager Hajnalka bölcsész mesterképzés 2016.09.01. 2019.01.31. szakszerű 

Prónai Mónika Anna  

 

tanító szakvizsga 2019.09.02. 2021.08.31. szakszerű 

Meseldzija Zorán tanár mesterképzés 2018.09.01 2020.06.30 szakszerű 

Georgievics Lyubinka 

 

tanár mesterképzés 2019.09.02. 2021.06.30. szakszerű 

Meseldzija Dragana nevelőtanár továbbképzés 2019.10.28. 2019.11.02. n.sz. 

Kotorcevic Julianna igazgató továbbképzés 2019.10.28. 2019.11.02. n.sz. 

Djerdj Gordana nevelőtanár továbbképzés 2019.10.28. 2019.11.02. n.sz. 

Ristic Aleksandra nevelőtanár továbbképzés 2019.10.28. 2019.11.02. n.sz. 

Vujakovic Vesic Katarina tanító belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Rac Sabo Eleonora tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Jasmina Latas tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Apáthy-Dosen Dragana tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Caplar Vesna tanító belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Tesic Tamara tanítónő belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Mirjana Kovac tanítónő belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Kucera Svetlana tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Kotorcevic Lazar tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Szedlacsek Vesna tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Vasic Dragana tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Pinter Vesna tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Mudric Jelena tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Munisic Olivera tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Latas Vladimir tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Borza Károly tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Remeli Marina tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

Haszák Anita tanár belső továbbképzés 2019.11.25. 2019.11.26. n.sz. 

 

Készítette: intézményvezető  

Véleményezte: közalkalmazotti tanács képviselője  

Jóváhagyta: nevelőtestület  

 

Budapest, 2019. március 13.  

  

  

 

 

  

  

  

___________________________                       __________________________ 

         KT képviselője                     Nevelőtestület képviselője 


