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1. Általános rendelkezések 
1.1 A szabályzat területi, személyi hatálya 

Jelen szabályzat a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

alaptevékenységének ellátásával összefüggő, pedagógus munkakörbe kinevezett 

közalkalmazottaira terjed ki. 

1.2 A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen szabályzat 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra szól. 

1.3 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 

1.4 Általános elvek 

1.4.1 A 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. 

1.4.2 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. 
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Mentesül a továbbképzés alól az a pedagógus is, aki az ötvenötödik életévét betöltötte. Az a 

pedagógus, aki pedagógus szakvizsgát tett, a szakvizsgát követő 7 évben nem köteles 

továbbképzésen részt venni. A pedagógus a továbbképzési kötelezettségét, szakértelmének 

gyarapítását, elmélyítését egyrészt önképzés, másrészt szervezett lehetőségek igénybevételével 

valósítja meg. A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való 

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

egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus szakvizsgával, szakirányú 

továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb.). A továbbképzési kötelezettség teljesítése 

szempontjából olyan továbbképzés vehető figyelembe, amit az oktatásért felelős miniszter 

jóváhagyott és a program alkalmazására engedélyt adott, valamint a kultúráért felelős miniszter 

által akkreditált továbbképzés. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

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. 

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. 

1.4.3 Továbbképzési ciklusok számításának szabályai 

• Akik 1991.01.01. előtt szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak 

1998.09.01-jén kezdődött az első ciklus. 

• Akik 1993.01.01. után szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak 2003.09.01-

jénkezdődött az első ciklus. 

• Aki 1991.01.01. és 1993.01.01. között szerezte első diplomáját, annak első ciklusa 
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a diplomaszerzést követő 7. év szept. 1-jén kezdődött a továbbképzési ciklusa. 

2 A továbbképzési program és a beiskolázási terv elkészítésének 

szabályai 

A továbbképzési program egységben kezelendő: 

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

• a pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával, 7 éves 

továbbképzési ciklus dokumentálásával. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a közalkalmazotti tanács véleményének kikérésével készíti 

el az intézmény középtávú, öt évre szóló továbbképzési programját, amely öt részből – a 

továbbképzésre, a szakmai megújító képzésre, a szakvizsgára, a finanszírozásra és a helyettesítésre 

vonatkozó alprogramból – áll. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének 

kikérését követően a fenntartó fogadja el. 

A továbbképzési program elfogadását követően az intézmény vezetője írásban értesíti azokat a 

pedagógusokat, akik részt vehetnek a továbbképzésben. 

A továbbképzési program végrehajtására az intézmény vezetője a közalkalmazotti tanács és a 

szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével évente egy-egy tanítási évre szóló 

beiskolázási tervet készít, melyet a fenntartó hagy jóvá. 

Az intézmény a továbbképzési programról, a beiskolázási tervekről és azok teljesüléséről 

nyilvántartást vezet, és ez utóbbiról az éves beszámolóban az intézményvezető referál. 

2.1 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. 

2.2 Az előnyben részesítés intézményi szabályai 

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

részesíteni azon pedagógus továbbképzését, aki 
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• 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. 

2.3 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. 

Intézményünk a 2018/2019. nevelési évtől/tanévtől a 2022/2023. nevelési évig/tanévig terjedő 

időszak vonatkozásában a pedagógusok továbbképzésének finanszírozását pályázati forrásból 

tervezi megvalósítani. 

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

és megfelel a továbbképzés részvételi követelményének. 

A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is. Az intézményvezető a 

beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról értesíti az érintettet. 

Túljelentkezés esetén a programba való felvételnél figyelembe vételre kerül: 

• Az intézmény pedagógiai programjának pedagógusokkal szemben támasztott igényei, 

• Az előző továbbképzés dátuma (az élvez elsőbbséget, aki régebben vett részt 

továbbképzésen, illetve szakvizsgába beszámítható képzésben akar részt venni). 

• A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél 

kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 
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2.4. 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. 

2.5 Pedagógus jogai, kötelezettségei 

A pedagógus kötelessége, a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal 

részt vegyen a továbbképzésben, kérje felvételét az intézmény továbbképzési programjába, 

beiskolázási tervébe. 

A pedagógus joga, hogy akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a 

továbbképzési kötelezettsége. 

2.6 A kötelező továbbképzés tervezése 

A pedagógus köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Ezt február 15.-ig teheti meg. Az 

igényelt képzési formáról és annak szükségességéről egyeztet a vezetővel, a képzési feltételekről 

tájékoztatást nyújt. Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud 

vállalni az intézmény (helyettesítés). A pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a 

továbbképzésben, ha ötvenötödik életévét betöltötte, valamint a hétévenkénti továbbképzési 

kötelezettségét már teljesítette. 

Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács véleményét ki kell 

kérni. Minden képzés (újabb végzettség, szakvizsga, továbbképzés) esetén az intézmény olyan 

időtartamra vállalja a támogatást (helyettesítés), amely időtartamig az adott képzés programja 

szerint tart. Amennyiben a képzésen résztvevő dolgozó hosszabb idő alatt végez (pl. félévet 

ismétel), az intézmény megvonhatja támogatását (helyettesítés). 

A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet, stb.) bemutatni. 

Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést, és vett igénybe támogatást, azt vissza kell 

fizetnie az intézménynek. Aki önköltségen végzi a képzést, hasonlóan az előzőekhez, 

helyettesítéséről egyeztet az intézményvezetővel. 

3. A továbbképzési alprogram 

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

oktatásért felelős miniszter. illetve a kultúráért felelős miniszter által akkreditált foglalkozáson 

való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés eredményes elvégzését a pedagógusnak okirattal 

(tanúsítvány, oklevél) igazolnia kell. 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének lehetőségei 
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3.1. Szakmai megújító képzés 

Szakmai megújító képzésnek minősülnek a jogszabályban meghatározott képzések.  

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

munkaközösség-vezetőkkel való egyeztetést követően kell meghatározni az éves beiskolázási 

tervben. 

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. 

3.2 A továbbképzés a következő szakmai megújító képzéssel 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. 

• 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, 

• 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, 

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

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

szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevélhez; 

• a mérés, értékelés feladatainak ellátásához, valamint a köznevelési intézményben 

magasabb vezetői és vezetői feladatok ellátáshoz szükséges ismeretek elsajátításához. 

A szakvizsgával rendelkezők számát a fenntartóval való egyeztetést követően az anyagi 

feltételrendszer alakulásától függően kell tervezni az egyes nevelési években/tanévekben. 

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető még: 

• Egy vagy több továbbképzés keretében megvalósuló, legalább 120 tanórai foglalkozáson 

való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével. 

• A hétévenkénti továbbképzés teljesítésébe beszámító képzéseken előadóként való 

részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás alapján. 

3.3 A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-a teljesíthető együttesen: 

a) köznevelési kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel (szintén szakmai 

megújító képzésnek minősül), 

b) gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, 

c) nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését 

célzótevékenységgel, (a továbbiakban: önképzés), amely megvalósulhat

 mások tapasztalatainak megfigyelésével (foglalkozáslátogatás) vagy munkaformák, 

eljárások, technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és 

bemutatásával (bemutató foglalkozás) 

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, 

amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, 

e) 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. 

A felsoroltakon való részvétel esetében a továbbképzés beszámításához az szükséges, 

hogy a munkáltató a részvételről kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a 

résztvevő írásbeli beszámolója vagy a kutatást vezető intézmény, kutatóhely igazolása, 

a szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján a továbbképzést elfogadja. 
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3.4 Vezetőképzés 

Pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik 

olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői 

szakképzettséget lehet szerezni. Előnyt élveznek azok, akik foglalkozási órái minimális 

mértékben vagy egyáltalán nem esnek egybe az intézményben tartott foglalkozások idejével. 

Vezetőképzés lehet: 

▪ a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség 

megszerzésére irányuló felkészítő képzés, 

▪ valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely 

biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, 

korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek 

elsajátítását. 

4. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

A pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul: 

• az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez; 

• a pedagógus-munkakörben ellátandó feladatokhoz szükséges képességek fejlesztéséhez; 

a felsőfokú alapképzéshez szorosan nem kötődő új ismeretek megszerzés 

• a munkaközösség-vezetőket; 

• a minőségbiztosítási feladatokat ellátó kollégákat; 

• az osztályfőnöki tisztséget betöltő pedagógusokat, 

• a gyakornokot segítő pedagógust (mentortanárt). 

Az intézményben a szakvizsgázni szándékozók közül a pedagógus személyében rejlő okok miatt 

előnyben kell részesíteni azon pedagógust, aki hosszú távon, magas színvonalon végzi szakmai 

munkáját. 

5. Helyettesítési alprogram 

Az intézmény a rendelkezésre álló továbbképzési kínálatból törekszik azon képzések 

kiválasztására, amelyek olyan időszakban kerülnek megrendezésre, amikor az intézményben nem 

folyik nevelő-oktató munka. Ha a továbbképzésen, illetve a szakvizsgára történő felkészítésen való 

részvételre csak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben van lehetőség, az intézmény 

igyekszik az érintett pedagógus foglalkozásait lehetőség szerint úgy összevonni, hogy 
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felszabaduljanak azok a napok, amelyeken a pedagógusnak a továbbképzésen vagy a 

felkészítésben kell részt vennie. Amennyiben a továbbképzésen, illetve a szakvizsgára történő 

felkészítésen való részvétel másként nem biztosítható, úgy az érintett pedagógus helyettesítésére 

az intézmény saját pedagógusait veszi igénybe, ügyelve arra, hogy a helyettesítés során az 

intézmény betartsa a túlmunkára vonatkozó törvényi szabályozást. A helyettesítésre történő 

beosztásnál az intézmény a helyettesítés általános szempontjait veszi figyelembe (szakos 

helyettesítés, egyenletes terhelés). 

A nevelő-oktató munka zavartalanságának biztosítása érdekében: 

• tanulmányi szabadsággal (vizsga) járó továbbképzésen évente a fenntartóval egyeztetett számú 

pedagógus vehet részt; 

• aki nem szerepel az éves beiskolázási tervben, a továbbképzésben, a pedagógus 

pótszabadságból e célra igénybe vehető tizenöt nap terhére vehet részt a továbbképzésen; 

• a tanítási óra idejére eső továbbképzésen félévenként legfeljebb a fenntartóval egyeztetett 

számú pedagógus vehet részt; 

• a beiskolázási tervben nem szereplő továbbképzésen részt vevő pedagógusok munkaidő-kerete 

nem csökkenthető a továbbképzésen való részvétellel. 

 

A beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen részt vevő pedagógus tanítási időkeretét a 

továbbképzés szervezője, illetve a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoláson szereplő 

kötelező részvételi napokkal csökkentjük. 

6. Finanszírozási alprogram 

A továbbképzés költségeinek támogatására rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbi 

sorrendben történik: 

6.1 A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést nem igénylő pedagógusok 

A továbbképzési költségeihez való fenntartói hozzájárulás mértéke: a tandíj maximum …… %-a, 

az egyéb költség …… %-a. 

Ha a pedagógus helyettesítésére nincs szükség, akkor a szakvizsgára történő felkészítésben, illetve 

a továbbképzésben részt vevők költségeihez a pedagógusnak kötelezően hozzá kell járulni. Ennek 

a hozzájárulásnak az összegét a fenntartóval való egyeztetés alapján az intézmény igazgatója 

határozza meg. 
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6.2. A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést igénylő pedagógusok 

továbbképzési költségeihez való hozzájárulás 

A kötelező továbbképzés esetén a tandíj maximum ……%-a, az egyéb költség ……%-a esik 

fenntartói finanszírozás alá. 

A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj ……%-nál. ……%-át a 

résztvevőnek kell fizetnie, kivéve, ha a fenntartó más forrásból ezt az összeget is átvállalja. Az 

utazás, szállás, étkezés, könyv, jegyzet kifizetésére fordított költségek, ha ehhez a fedezet 

megteremthető, teljes mértékben kifizethető a pedagógus részére. 

6.3 A hétéves továbbképzés hatálya alá nem eső, helyettesítést nem igénylő pedagógusok 

továbbképzési költségeihez való hozzájárulás 

Ha olyan pedagógus vesz részt továbbképzésben, aki nem szerepel a beiskolázási tervben, az nem 

tarthat igényt a részvételi díja és költségei fedezetének támogatására. 
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7. Záró rendelkezések 

A jelen továbbképzési program alapján az intézmény vezetője a továbbképzési időszakban minden 

év március 15-éig készíti el a következő nevelési évre/tanévre szóló éves beiskolázási tervét az 

intézménynek, amelyet a nevelőtestülettel és a közalkalmazotti tanáccsal véleményeztet. 

Jelen továbbképzési programban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt 

nyilvánítottak. 

A program felülvizsgálatát az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület bármely tagja 

kezdeményezheti, ha a program lejárta előtt új szempontok vagy feladatok merülnek fel. 

A programot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabály-változás 

következik be, vagy amennyiben a nevelőtestület legalább fele azt kezdeményezi. 

Jelen szabályzat egy példányát a fenntartónak továbbítani kell, egy példánya az intézmény 

irattárában őrzendő, egy példányát pedig a pedagógusok számára hozzáférhető helyen helyezzük 

el. 

 

8. Legitimációs záradék 

A továbbképzési programot a nevelőtestület a 2018. év március hónap 01. napján tartott 

nevelőtestületi ülésén véleményezte, és elfogadta. 

 

Kelt: Herceghalom, 2018. év március hónap 15. nap 

 

 

............................................. ............................................. 

intézményvezető jegyzőkönyvvezető 

 

 

.............................................. ............................................. 

hitelesítő hitelesítő 
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Melléklet 

1. számú melléklet: 7 évenkénti továbbképzés összesítő táblázat 2014 
Készült: 2014. januárban 

 

j e l ö l é s e k:  /”*” év jelölés: be kell iskolázni/ és  /”-„ év jelölés: nem kötelezett továbbképzésre/ 

 
Sor 

 

 

PEDAGÓGUS NEVE BEOSZTÁSA 7 éves 

 továbbképzés 

lejárati éve 

év 08. 31-ig 

/120 óra/ 

A lejárati évig teljesített 

továbbképzés 

óraszáma 

Következő  

7 éves továbbképzési 

ciklus év 09. 01-től 

év 08. 31-ig /120 ó./ 

1. Farkasné Bíró Klára osztályfőnök 2014. 08.31. Továbbképzésre nem kötelezett, 2007-ben 120 óra 2014-2021 

2. Elbertné Szekeres Éva tanító 2012. 08.31. - 2012-2019 

3. Molnár Barbara Eszter osztályfőnök 2017* 08.31. Teljesített: 88 óra 2017-2024 

5. Daróczi Györgyné osztályfőnök 2012. 08.31. Teljesített: 140 óra 2012-2019 

6. Zsohárné Stricker Katalin osztályfőnök 2012. 08.31. Teljesített: 120 óra 2012-2019 

7. Szabó Károly Miklós tanító - Továbbképzésre nem kötelezett, 2010-ben 120 óra 2017-2024 

8. Lányiné Balogh Ildikó osztályfőnök 2015* 08.31. Teljesített: 30 óra + 8 óra 2015-2022 

9. Baloghné Várkonyi Éva tanító 2012. 08.31. Teljesített: 120 óra 2012-2019 

10. Széchenyi Zoltán osztályfőnök 2012. 08.31. Teljesített: 170 óra 2012-2019 

11. Nagy Lajos osztályfőnök, 

intézményvezető 

helyettes 

- Továbbképzésre nem kötelezett, 2013-ban 120 óra 2020-2027 

12. Széchenyi Zoltánné osztályfőnök 2012. 08.31. Teljesített: 200 óra 2012-2019 

13. Enyedi Judit osztályfőnök, 

intézményvezető 

helyettes 

- Továbbképzésre nem kötelezett, 2012-ben 120 óra 2019-2026 
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14. Tóthné Tauber Andrea tanár 2010. 08.31. Teljesített: 50 óra+8+8 2010-2017* 

17. Horváthné Gacsályi Marianna intézményvezető - Továbbképzésre nem kötelezett, 2011-ben 120 óra 2018-2025 
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2. számú melléklet: Továbbképzés nyilvántartás 2016 

 
 

PEDAGÓGUS  

NEVE 

Felsőoktatási 

intézményben 

szerzett oklevél 

/ELSŐ DIPLOMA/ 

Pedagógus szakvizsga vagy 

azzal egyenértékű oklevél, 

tudományos fokozat 

/2. vagy további diploma/ 

7 éves Továbbképzési ciklusok 

/…. év 09. 01-től   …. év 08. 31-ig/ 

1. ciklus T 2. ciklus T 3. ciklus T 

Száma 

 

Kelte Száma Kelte   /VAGY NEM 

KÖTELEZETT/ 
 /VAGY NEM 

KÖTELEZETT/ 
 

Farkasné Bíró Klára 143/1986 1986.06.18. GY/130/2007 2007.02.15. 1998-2005 X 2005-2012 X  2020-ban 55 éves 

819/2015/BTK 2015.07.24. 

Elbertné Szekeres Éva 602/86 1986.06.08.   2013-2020 X 2019-ben 55 éves 

Fényesné Szabó 

Zsuzsa 

92/1997 1997.06.17.   2003-2010 X 2010-2017 X 2017-2024  

Daróczi Györgyné 180/1990 1990.06.30.   1998-2005 X 2005-2012 X 2012-2019 

2018-ban 55 

éves 

 

Pintérné Baksa Zsuzsa PT E/BL 

003711 

2014.01.06.   2021-2028  2028-2035  2033-ban 55 éves 

Zsohárné Stricker 

Katalin 

178/1986 1986.06.13.   1998-2005 X 2005-2012 X 2012-2019 

2019-ben 55 éves 

 

Peregi-Buzár Valéria 810/1994 1994.07.07. 261/2007 2007.06.16. 2014-2021  2021-2028  2024-ben 55 éves 

Lányiné Balogh Ildikó 95/2001 2001.06.23.   2008-2015  2015-2022  2022-2029  

Baloghné Várkonyi 

Éva 

358/1989 1989.07.04. 810/2015/BTK 2015.07.24. 1998-2005 X 2005-2012 X 2012-2019 X 

Lévai Rita 95/2002 2002.06.20. GY/145/2007 2007.02.15. 2014-2021  2021-2028  2028-2035  

Dorogi Lilla 59/1999 1999.06.19. T-494/2003 2003.06.21. 2010-2017 X 2022-2029  2029-ben 55 éves 

122/2015 2015.06.12. 

Szabó Károly 37/2009 2009.08.28.   2016-2023  2017-2024  2024-2031  
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PEDAGÓGUS  

NEVE 

Felsőoktatási 

intézményben 

szerzett oklevél 

/ELSŐ DIPLOMA/ 

Pedagógus szakvizsga vagy 

azzal egyenértékű oklevél, 

tudományos fokozat 

/2. vagy további diploma/ 

7 éves Továbbképzési ciklusok 

/…. év 09. 01-től   …. év 08. 31-ig/ 

Száma 

 

Kelte Száma Kelte 1. ciklus T 2. ciklus T 3. ciklus T 

  /VAGY NEM 

KÖTELEZETT/ 
 /VAGY NEM 

KÖTELEZETT/ 
 

Tenkelyné  

Drabon Erika 

39/1994 1994.06.18.   2003-2010 X 2010-2017  2017-2024  

Juhászné  

Schrauf Ágnes 

L-95/1999 1999.06.15. 230/98-99 1998.11.01. 2010-2017  2017-2024  2024-2031 

2027-ben 55 éves 

 

1435/2003 2003.07.15. 

Molnárné  

Pais Mariann 

10/1999 1999.06.26.   2003-2010 X 2010-2017  2017-2024  

Molnár Barbara 

Eszter 

140/1998 1998.06.27.   2003-2010 X 2010-2017 

/GYES 2014-2017/ 

 2017-2024  

Széchenyi Zoltán 457/1990 1990.06.16.   1998-2005 X 2005-2012 X 2012-2019 

2024-ben 55 éves 

X 

Széchenyi Zoltánné 541/1988 1988.06.18.   1998-2005 X 2002-2009 X 2009-2016 

2024-ben 55 éves 
X 

Nagy Lajos 797/2003 2003.06.17. 957/2004 2004.06.17. 2010-2017 X 2011-2018 X 2020-2027  

PTE 044344 2013.12.14. 

Enyedi Judit 363/1994 1994.06.18. ELTE-PPK-

1593/2012 

2012.09.18. 2003-2010 X 2019-2026  2022-2029 

2026-ban 55 

éves 

 

PTE 043734 2015.12.05. 

Tóthné  

Tauber Andrea 

53/93 1993.06.14.   2003-2010 X 2010-2017 X 2017-2024 

2025-ben 55 éves 

 

Schmidt-Vanpée 

Bernadett 

354/1998 1998.06.12. 396/1994 1999.06.11. 2011-2018  2018-2025  2025-2032 

2027-ben 55 éves 

 

GY/116/2004 2004.02.20. 

Cserháti Andrea 194/2002 2002.06.21. 396/1994 1999.06.11. 2011-2018  2018-2025  2025-2032 

2027-ben 55 éves 

 

GY/116/2004 2004.02.20. 

Kuzma István 52/1988 1988.06.07.   1998-2005 X 2005-2012 X 2012-2019  
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Görömbeiné  

Szalay Ágnes 

    Ó R A A D Ó 

Markos Katalin 286/88 1988.07.07. PTD 006666 

2195 

2001.06.30. NEM KÖTELEZETT TOVÁBBKÉPZÉSRE: 

2004-ben betöltötte az 50. életévét 

2009-ben betöltötte az 55. életévét 

Horváthné  

Gacsályi Marianna 

81/1999 1999.06.19. PTB 

063336 

2011.12.16. 2003-2010 X 2018-2025  2025-2032 

2029-ben 55 éves 

 



 

 

20 

 

3. számú melléklet: Beiskolázási tervek 

2018-2019-es tanév  beiskolázási terve a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola pedagógusai számára  Ikt.sz.: 

Beiskolázási tervünk a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet, valamint az intézmény 2018-2023. évekre szóló továbbképzési programja alapján készült. 

A pedagógus-továbbképzési rendszer támogatását az intézmény saját költségvetési forrásaiból kívánjuk finanszírozni az alábbiak szerint. 

A pedagógus-továbbképzési rendszer támogatását az intézmény saját költségvetési forrásaiból kívánjuk finanszírozni az alábbiak szerint. 
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Szakmai gyakorlat 

helye, ideje 
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Tervezett továbbképzés helye és 

szakiránya 

 

Kezdő és 

befejező 

időpont 

Lévai Rita Perbál tanító 
tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

t Meixner tanfolyam 55 óra  

25 fő  
tanár, 

tanító 

peda

gógu

s 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

- 

Cegléd 30 órás képzés 

Új világ született!- az első világháború és 

a Párizs környéki békeszerződések 

tantárgyi feldolgozásának lehetőégei 

2018. 

november 

30-2 

Dorogi Lilla Zsámbék tanító 
tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 Alapozó terápia 2019 
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Peregi-Buzár 

Valéria 
Bicske tanító 

tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

15000 

Ft/fő 
online, Szorobán tanfolyam 2019 

Fényesné szabó 

Zsuzsanna 
Zsámbék tanító 

tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

15000 

Ft/fő 
online, Szorobán tanfolyam 2019 

Juhászné S. Ágnes Felcsút tanító 
tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

15000 

Ft/fő 
online, Szorobán tanfolyam 2019 

Lányiné balogh 

Ildikó 
Bicske tanító 

tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

15000 

Ft/fő 
online, Szorobán tanfolyam 2019 

Széchenyi 

Zoltánné 
Herceghalom tanító 

tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

15000 

Ft/fő 
online, Szorobán tanfolyam 2019 

Horváthné 

Gacsályi Marianna 
Biatorbágy tanító 

intéz

mény

vezet

ő, 

tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

15000 

FT 
online, Szorobán tanfolyam 2019 

Juhászné Schrauf 

Ágnes 
Alcsútdoboz tanító 

tanít

ó 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

20320 

Ft 

Dislexia-prevenciós olvasástanítási 

módszer alkalmazása az alapozó 

szakaszban 

2018.aug 

28-29. 



 

 

22 

 

Enyedi Judit Herceghalom tanár tanár 

Herceghalmi Ált. Isk. és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola 

- 
Digitális kompetencia fejlesztése”-

képzők képzése 

2018. jún. 

28-30. 

 

A beiskolázási tervbe való felvételüket a kollégák írásban kérték, más kollégák nem nyújtottak be kérelmet a munkarendben meghatározott időpontig.  

 

Herceghalom, 2018. március 10.                         

 

Horváthné Gacsályi Marianna 

igazgató  



Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.  

Tel.: 06/23-319-228, 06/20-524-3074 

www.iskola.herceghalom.hu 

iskola@herceghalom.hu, hami@herceghalom.hu, herceghalmialtalanosiskola@gmail.com 
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4. számú melléklet: Továbbképzési kérelem nyomtatványa 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

A mai napon hivatalosan bejelentem, hogy következő tanévben a 277/1997.(XII.22.) 

Kormányrendelet alapján részt kívánok venni a pedagógusok továbbképzési rendszerében. 

Egyben kérem felvételemet a következő tanév beiskolázási tervébe az alábbiak szerint. 

 

1. A pedagógus-továbbképzés választott formája (x jelölés a négyzetben): 

❑ legalább 120 órás továbbképzésen való részvétel az előírt tanulmányi követelmények 

teljesítésével, 

❑ további egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett második vagy további oklevél 

megszerzésével (pl. szakvizsgával), 

❑ az első pedagógus oklevél megszerzésével (szakmai elméleti, szakmai előkészítő tárgyat 

oktató pedagógus esetén), 

❑ a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú 

szakképzettség megszerzésével. 

 

2. A tervezett továbbképzés 

2.1. A tervezett továbbképzés megnevezése:  

2.2. A tervezett továbbképzés intézménye:  

2.3. A továbbképzés várható befejezése:  

2.4. Óraszáma várhatóan:  

Tudomásul veszem, hogy a felvételről vagy elutasításról az igazgató írásban fog értesíteni. A 

beiskolázási tervbe való felvétellel kapcsolatban munkaügyi jogvitának van helye. A 

továbbképzési program az éves beiskolázási tervekre való lebontás során valósul meg, amelyet 

minden évben az igazgató készít el. 

 

Herceghalom , 2018. március 10. 

                                                      

.……………..……………………. 

 

aláírás 
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