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1. ÁLTALÁNOS ELVEK 
 

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

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján: 

1. § (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 

végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: 

továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület 

véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. 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 programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év 

március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve 

évente egy alkalommal kerülhet sor. 

 

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

szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való 

közvetlen foglalkozás megtartásához, az intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a mérési, 

értékelési feladatok, az intézményirányítási-, vezetési feladatainak ellátásához.  

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 

alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. E rendelkezést 

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

hétévenkénti továbbképzés a nevelő- és oktatómunkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben 

szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés elvégzését igazoló okirat megszerzésével is 

teljesíthető.  

A továbbképzési program egységben kezelendő: 

- a minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel, 

- a pedagógusok végzettségének nyilvántartásával. 

 

Amennyiben a pedagógus továbbképzésben való részvételéhez az intézmény támogatását igénybe 

kívánja venni, vagy a továbbképzés érinti munkaidejét, írásban köteles felvételét kérni az intézmény 

beiskolázási tervébe minden év január 31-ig. 

Amennyiben a munkavállaló nem tart igényt a fent említett munkáltatói kedvezményekre, közvetlenül 

is jelentkezhet továbbképzésre. 
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A program részei: 

1. szakvizsgára vonatkozó alprogram 

2. továbbképzési alprogram 

3. finanszírozási alprogram 

4. helyettesítésre vonatkozó alprogram 

A program résztvevői 

A továbbképzési tervezés időszaka 2025-ig tart, mely időszakra a következő prioritások 

fogalmazódtak meg: 

- mindenki a munkakörének megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezzen; 

- a szakvizsgázott pedagógusok száma növekedjen;  

- a pedagógusok saját szakterületükön szerezzenek új ismereteket, tanuljanak olyan 

 módszereket, amelynek eredményeként javul az ellátás. 

 

2. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJAI 

- 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 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

 történő végrehajtásáról 

- 15/ 2013. (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről 

3.  SZAKVIZSGÁRA VONATKOZÓ ALPROGRAM 
 

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

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján: 

10. § (1)  A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett 

ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel 

együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való 

alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel 

betölthető pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez 

szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. 
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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  

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. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

szerint: 

33. § (1) Az Intézményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozást - ha e rendelet 

másképp nem rendelkezik - szakvizsgázott pedagógus - munkakörben foglalkoztatottak végzik. 

(2) Az Intézmény egyes feladatainak ellátásához kapcsolódóan a pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit a 6. melléklet határozza meg. 

(7) Az, aki nem rendelkezik szakvizsgával, - a 44. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - pedagógus 

munkakörben foglalkoztatható, feltéve, hogy a munkáltató előírja a szakvizsga - az Intézménynél 

történő foglalkoztatástól, vagy ha ez kedvezőbb, a szakvizsgára történő jelentkezéshez meghatározott 

pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat megszerzésétől számított - öt éven belüli 

megszerzésének kötelezettségét. 

Szakvizsgát adó képzésbe jelentkezés útján lehet bekerülni. A tagintézményekből a pedagógusok 

január 31-ig írásban jelentkezhetnek a beiskolázási tervbe történő felvételhez. A jelentkezések alapján 

a tagintézmény igazgatója tesz javaslatot a beiskolázási tervbe történő felvételre a támogatás 

mértékének megjelölésével. Ennek figyelembe vételével történik az intézményi szakvizsgára történő 

alprogram összeállítása. A szakvizsga az érvényes jogszabályi rendelkezések értelmében alkalmazási 

feltétel, beleértve a nevesített munkaköröket és beosztásokat. Azok a szakalkalmazottak, akik jelenleg 

még nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával vagy azzal egyenértékű végzettséggel, legutóbbi 

kinevezési dokumentumaikban a kinevezési záradékban írásban tájékoztatást kaptak a kötelezettségről, 

és annak jogkövetkezményeiről. Ennek tudomásul vételét aláírásukkal igazolták. A beiskolázási tervbe 

történő bekerülésnél, illetve a következő évekre történő előzetes tervezésnél figyelembe kell venni 
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azokat a határidőket, amelyeket az Intézmény vezetője, mint munkáltató a kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatban meghatározott.   

 

4. TOVÁBBKÉPZÉSI ALPROGRAM 
 

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

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján: 

5 § (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. 

 

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.  

 (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 és 

d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

(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 pedagógiai szakszolgálati intézmények szakfeladatainak ellátásához szükséges 

szakképzettségek a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet alapján: 

 

A pedagógiai szakszolgálati 

tevékenység 

Pedagógus munkakör 

megnevezése 

A tevékenység ellátásához 

szükséges végzettség és 

szakképzettség 

korai fejlesztés és gondozás gyógypedagógus gyógypedagógus 

pszichológus klinikai gyermek 

szakpszichológus, klinikai és 

mentálhigiénés (felnőtt) 

szakpszichológus, tanácsadó 

szakpszichológus, 
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neuropszichológiai 

szakpszichológus 

konduktor konduktor 

szakértői bizottsági tevékenység pszichológus klinikai gyermek 

szakpszichológus, pedagógiai 

szakpszichológus, óvoda- és 

iskolapszichológus, óvoda- és 

iskola szakpszichológus 

tanácsadó szakpszichológus, 

neuropszichológiai 

szakpszichológus 

gyógypedagógus gyógypedagógus 

konduktor konduktor 

nevelési tanácsadás fejlesztő pedagógus  
óvodapedagógus, tanító, tanár, 

szociálpedagógus, konduktor, a 

továbbiakban meg nem nevezett 

gyógypedagógus, pedagógia 

szakos előadó, pedagógia 

szakos nevelőtanár és a 

beilleszkedési, a tanulási, a 

magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek, tanulók 

szűrésére, csoportos és egyéni 

foglalkoztatására jogosító 

szakirányú továbbképzésben 

szerzett szakképzettség 

 

oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája vagy logopédia 

vagy pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár vagy 

terapeuta, gyógypedagógus 

tanulásban akadályozottak 

pedagógiája vagy logopédia 

vagy pszichopedagógia 

szakirányon 

 gyógypedagógus gyógypedagógus 

pszichológus klinikai gyermek 

szakpszichológus 

tanácsadó szakpszichológus 

pedagógiai szakpszichológus 

óvoda- és iskolapszichológus 

óvoda- és iskola 

szakpszichológus 

klinikai és mentálhigiénés 

(felnőtt) szakpszichológus 

neuropszichológiai 

szakpszichológus 

konduktív pedagógiai ellátás konduktor konduktor 

logopédiai ellátás logopédus logopédia szakos 
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gyógypedagógiai tanár, 

gyógypedagógus logopédia 

szakirányon 

továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás 

pszichológus tanácsadó szakpszichológus 

pedagógiai szakpszichológus 

óvoda- és iskolapszichológus 

óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

tanácsadó pedagógus bármely egyetemi szintű 

pedagógus végzettség és 

szakképzettség, 

bármely főiskolai szintű 

pedagógus végzettség és 

szakképzettség, diáktanácsadás, 

vagy iskolai tanácsadó és 

konzultáns pedagógus vagy 

tanulási és pályatanácsadás vagy 

pályaorientációs tanár 

szakirányú továbbképzési 

szakképzettséggel vagy 

pályaorientáció szakterületen 

szerzett szakvizsgával. 

konduktív pedagógiai ellátás konduktor konduktor  

gyógytestnevelés gyógytestnevelő tanár gyógytestnevelő tanár 

gyógytestnevelő-

egészségfejlesztő tanár 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás 

iskola- és óvodapszichológia 

koordinátora 

pedagógiai szakpszichológus  

óvoda- és iskolapszichológus 

óvoda- és iskola 

szakpszichológus,  

tanácsadó szakpszichológus 

kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók gondozása 

tehetséggondozó koordinátor pedagógiai szakpszichológus,  

óvoda- és iskolapszichológus 

óvoda- és iskola 

szakpszichológus,  

tanácsadó szakpszichológus 

pedagógus tehetségfejlesztő 

szakirányú végzettséggel 

 

Az intézményi továbbképzésekbe - a szakvizsgára történő jelentkezéseken túl - a tagintézmények 

javaslata alapján a következő területekre jelezhetnek részvételi szándékot: 

- a kilenc szakszolgálati feladat közül a hiányterületekre irányuló képzések (tehetséggondozás, 

 diáktanácsadás, pályaorientáció stb.) 

- egyéb tanfolyami képzések (családközpontú korai fejlesztés, tanulási-magatartási zavar 

 kezelése, autizmus specifikus ismeretek megszerzése stb.) 
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5. FINANSZÍROZÁSI ALPROGRAM 

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

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján: 

1. § (7) A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és 

továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.  

16. § (1) A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. 

(2) A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, 

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

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. 

A továbbképzés költségei több területen jelentkeznek. A költségvetés által biztosított hozzájárulás, 

illetve a pályázati forrásból származó támogatás (a pályázati költségvetési tervezetben 

meghatározottak szerint) felhasználható a  

- tandíj  

- tanfolyami részvételi díj,  

- utazási költség,  

- kötelező jegyzetek, segédanyagok ára, könyvtári díjak, 

- szállásköltség finanszírozásához. 

Az intézményben jelentkező közvetett költségek a helyettesítéssel kapcsolatban merülhetnek fel. A 

helyettesítéshez szükséges költségek biztosítása a Kollektív szerződés 11.2. pontja alapján is történhet.  

 

6. HELYETTESÍTÉSRE VONATKOZÓ ALPROGRAM 
 

A helyettesítések számát a lehető legkevesebbre kell csökkenteni a következő módon: 

-  előnyben kell részesíteni azokat a képzéseket, amelyek nem érintik a kötelező órák többségét, 

-  a hosszabb képzésben résztvevők órarendjét lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a 

 továbbképzési napokon minél kevesebb foglalkozása legyen, 

-  a képzés beindulása előtt a tagintézmény vezetőjének vagy helyettesének kell a legjobb 

 megoldást megtalálnia arra, hogy a munkavégzés zökkenőmentes és költséghatékony legyen a 

 képzés ideje alatt. 
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A helyettesítéseket a tagintézmények önállóan oldják meg. Amennyiben erre nincs lehetőségük, 

jelzéssel élhetnek a főigazgató felé, aki a tagintézmények közötti munkamegosztás alapján keres 

megoldást a problémára. 

 

7. BEISKOLÁZÁSI TERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

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

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján: 

6. § (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. 

14. § (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. 

A képzésben a finanszírozás megvalósulása a képzések tényleges meghirdetésének, a fenntartói 

támogatásnak illetve a dolgozó saját vállalásainak a függvénye. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZAKVIZSGÁRA VONATKOZÓ 

ADATÖSSZESÍTŐI 

 

Az ütemezés a jogszabályi kötelezettség alapján készült, miszerint a szakvizsgával nem 

rendelkezőknek 5 éven belül teljesíteniük kell kötelezettségüket. Kivételt képeznek a pályakezdő 

logopédusok és gyógypedagógusok, akiknek a szakmai gyakorlat megszerzése után 6 évük van a 

szakvizsga megszerzésére, illetve kivételt képeznek azok, akinek a Rendelet 44. § (3) bekezdése 

alapján már nincsen szakvizsga kötelezettsége. 

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat állományára 

vonatkozó adatok 
Fő 

Szakvizsgával rendelkezők száma 147 

Szakvizsgával nem rendelkezik, de a szakvizsga megszerzésére 

irányuló tanulmányait már megkezdte  
12 

Szakvizsga megszerzését a 2020-2025 közötti időszakban teljesítenie 

kell 
12 

 

     

Tagintézmények 
Szakvizsgával 

rendelkezik 

Szakvizsga 

megszerzése 

folyamatban 

van 

Nem 

rendelkezik 

szakvizsgával 

Összesen 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székhelyintézménye 18 5 8 31 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Bicskei 

Tagintézménye 21 1 5 27 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi 

Tagintézménye 19 2 5 26 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Enyingi 

Tagintézménye 3 1 6 10 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Gárdonyi 

Tagintézménye 8 0 5 13 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Martonvásári 

Tagintézménye 11 0 7 18 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Móri 

Tagintézménye 14 0 6 20 
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Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Sárbogárdi 

Tagintézménye 12 0 2 14 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székesfehérvári 

Tagintézménye 41 3 16 60 

Mindösszesen 147 12 60 219 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 

BEISKOLÁZÁSI TERV  

 

Adatok az újonnan induló továbbképzési időszak megkezdésekor, a következő évi beiskolázásra 

vonatkozóan: 

A beérkezett jelentkezések alapján 2021. január 31-ig a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

állományából összesen 22 fő (székhely 3 fő, Bicske 1 fő, Dunaújváros 4 fő, Enying 1 fő, Gárdony 2 

fő, Martonvásár 5 fő, Mór 0 fő, Sárbogárd 0 fő, Székesfehérvár 6 fő) jelezte továbbtanulási szándékát.  

Ebből 15 fő szakvizsgával záruló képzésre jár vagy jelentkezik, 2 fő újabb szakot végez. A tervben 

szereplők közül 6 fő már megkezdett, folyamatban levő képzésre jár.  

A jelentkezések elemzése után 22 főből 17 fő került be a beiskolázási tervbe. Az érintett pedagógusok 

megfelelnek a továbbképzési program prioritásainak: tanulmányaik a szakvizsga, illetve a végzettség-

szakképzettség megszerzéséhez szükségesek, és tanulmányaikat a következő beiskolázási időszakban 

kívánják megkezdeni, illetve folytatni. A szakvizsgára kötelezett pedagógusok beosztása a várható 

költségek arányos elosztásának figyelembe vételével történt.  

 

A továbbképzési program elválaszthatatlan részét képezi az évente újonnan elkészített beiskolázási 

terv, mely a jogszabályi kötelezettség alapján a fenntartó részére minden évben megküldésre kerül. 
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