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A TOVÁBBKÉPZÉS 

A továbbképzés teljesítése 

Jogszabály: 277/1997.Korm.rend. 

 

5. §16 (1)  

A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az 

előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.  

E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 

(3)  

Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan 

továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett 

ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés).  

E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

 

(2) A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető   

a) a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó, 

▪ a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél - a képzés szakmai megújító képzésnek számít 

▪ a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi 

szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél - a képzés szakmai megújító képzésnek számít 

▪ 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 képzés szakmai megújító képzésnek számít 
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▪ az Nkt. 98–99. §-ában felsorolt végzettség (megj.: kivételek, már a 326/2013.Korm.rend. tartalmazza), szakképzettség mellett az Nkt. 3. 

mellékletében (ez ma már a 326/2013.Korm.rend 6.melléklete) meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, - a képzés szakmai 

megújító képzésnek számít 

▪ 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 (megj.: 
(2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony 

keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről 

igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.) - a képzés szakmai 

megújító képzésnek számít 

▪ a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető, komplex fejlődési projektekben való részvételt 

igazoló okirat, - a képzés NEM SZÁMÍT szakmai megújító képzésnek  

▪ 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, a képzés NEM SZÁMÍT 

szakmai megújító képzésnek 

▪ 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 képzés szakmai megújító képzésnek számít 

▪ 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 megszerzésével; - a képzés 

szakmai megújító képzésnek számít 

Ezen kívül:  

b) pont a következő, bármelyik továbbképzésen - a képzések  NEM SZÁMÍTANAK szakmai megújító képzésnek!! 

▪ két tanítási nyelvű iskolai oktatásban célnyelven tanító pedagógus a célnyelv szerinti országban, idegen nyelvet oktató pedagógus a nyelv 

szerinti országban, nyelvi felkészítésben, 

▪  nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, kollégiumi nevelésben-oktatásban részt vevő pedagógus a nemzetiség 

nyelve szerinti országban, továbbá a nemzetiségek nyelvén oktató, kultúrájukat ápoló külföldi intézményekben nyelvi felkészítésben, 

valamint népismeret, országismeret oktatásával összefüggő továbbképzésben, 
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▪ héber nyelven nevelő, tanító pedagógus Izraelben nyelvi felkészítésben, illetve népismeret, országismeret oktatásával összefüggő 

továbbképzésben, 

▪ az Európa Tanács Pestalozzi programjában, az Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja programjában, az Európai Unió Egész 

életen át tartó tanulás programjában meghirdetett, valamint a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szervezett továbbképzésben 

való részvétellel; 

Megjegyzés: A b) pont alatti képzésen  való részvételt a munkáltató az elvégzést tanúsító okirat vagy a képzési program és a 

résztvevő írásbeli beszámolója alapján akkor fogadhatja el a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe, ha annak ideje legalább öt hét.  

Ha a továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi időt naponként hat tanórai foglalkozásként kell beszámítani a 

hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe. 

 

c)pont a képzés NEM SZÁMÍT szakmai megújító képzésnek  

- az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban (a továbbiakban: Új Magyarország Fejlesztési Terv) 

részt vevő intézményekben szervezett továbbképzések során szerzett tapasztalatok (szakmai ankétok, fórumok, pedagógiai napok, bemutató 

órák keretében történő) átadásával, a pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak elemzésével, a bevált eljárások megismertetését szolgáló 

komplex, gyakorlati tapasztalatcsere útján, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjában részt vevő, a tapasztalatokat átadó 

(referencia) köznevelési intézmény és a tapasztalatokat átvevő (innovatív) köznevelési intézmény pedagógusai közösen szervezik meg a 

továbbképzést, és azon az innovatív köznevelési intézmény pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz. 

Megjegyzés: A c) pontjában foglalt továbbképzésen való részvétel esetében  a munkáltatónak kell  a program lezárásakor készíteni 

egy jelenlétet igazoló dokumentumot, amihez csatolni kell a referencia intézmény részéről ellenjegyzett beszámolót. 

 

(3) bekezdés - A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen: 

▪  köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel (megj.:ebből annyi idő, amennyi belefér a 120 óra 25%-ba, a 

munkáltató a részvételről kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a résztvevő írásbeli beszámolója vagy a kutatást vezető 

intézmény, kutatóhely igazolása alapján fogadhatja el továbbképzésnak) - a képzés szakmai megújító képzésnek számít 
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▪ gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, (megj.:ebből annyi idő, amennyi belefér a 120 óra 25%-ba, a munkáltató 

a részvételről kiállított okirat kell készítsen) - a képzés NEM SZÁMÍT szakmai megújító képzésnek 

▪ nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel (a továbbiakban: önképzés), amely 

megvalósulhat mások tapasztalatainak megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját 

gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra), (megj.:ebből annyi idő, amennyi belefér a 120 óra 25%-ba, a 

munkáltató a részvételről kiállított okiratot ad ki) - a képzés NEM SZÁMÍT szakmai megújító képzésnek 

▪ harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, 

(megj.: a képzési program, illetve a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a munkáltató a részvételről kiállított okiratot ad ki)- a képzés 

NEM SZÁMÍT szakmai megújító képzésnek 

▪ a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelőtestület, illetve 

pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett 

pedagógusok részvételével történik.(megj.: a szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján a továbbképzést írásban elfogadja)- a képzés 

NEM SZÁMÍT szakmai megújító képzésnek 

A továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító képzéseken előadóként való részvétellel, a képzés szervezője 

által kiállított igazolás alapján. 

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, és biztosítja a 4. § (3) bekezdésben 

meghatározottak megvalósítását. A pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más 

továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek. 

 


