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A pedagógusok alkalmaz{si feltételei
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a
nevelési-oktat{si

intézményekben

pedagógus-munkakörben

alkalmazottak

végzettségi és szakképzettségi követelményeit meghat{rozó 3. melléklet az egyetlen,
amely m{r 2012. szeptember 1-jén hat{lyba lép, vagyis m{r a következő tanév
megszervezése szempontj{ból is jelentősége van. Ezért különösen fontos ennek
pontos értelmezése, és a többi alkalmaz{si feltételekre vonatkozó szab{ly ismerete.
I.

A 3. melléklet értelmezése

A melléklet m{s logika szerint épül fel, mint a közoktat{sról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény

(Kt.)

szab{lyoz{sa.

A

Kt.

bizonyos

feladatokhoz,

évfolyamokhoz,

tant{rgyakhoz rendel lehetséges végzettségeket. Az Nkt. 3. melléklete viszont a
nevelő-oktató

munka

adott

szakasz{ban,

adott

intézményben

lehetséges

munkakörhöz rendel szükséges végzettséget. A hangsúly a munkakörön van.
Példaként néh{ny sor értelmezése:
1. sor jelentése: Az óvodai nevelés szakasz{ban (A) óvodapedagógusként
alkalmazott

pedagógusnak

(B)

óvodapedagógus

szakképzettséggel

(C)

kell

rendelkeznie.
4. sor jelentése: Az 5-6. évfolyamon (A) tan{r munkakörben alkalmazott
pedagógusnak (B) a tant{rgynak megfelelő szakos tan{ri, vagy a tant{rgynak
megfelelő

műveltségi

területet

végzett

tanítói

(C)

szakképzettséggel

kell

rendelkeznie.
26. sor jelentése: Az iskola b{rmely évfolyam{n (A) testnevelő munkakörben
alkalmazott (B) pedagógusnak testnevelő tan{ri (C) szakképzettséggel kell
rendelkeznie.
Teh{t nem arról van szó, hogy ha az A oszlopban lévő feladatról vagy szintről
van szó, akkor kell a C oszlopban szereplő végzettség, szakképzettség hanem arról,
hogy ha az A oszlopban jelölt feladat, szint esetén a B oszlopban jelölt munkakör {ll
fenn, akkor van szükség a C oszlop szerinti végzettségre, szakképzettségre.
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A 3. sor szerint a tanítói munkakör betöltéséhez tanítói szakképzettség
szükséges. Ez azt jelenti, hogy a tanítói végzettség az összes tanítói munkakörben
ell{tott feladat végzésére, így minden alsó tagozaton oktatott tant{rgy tanít{s{ra
jogosít. (Idegen nyelv esetében értelem szerűen szükség van külön műveltségterületi
képesítésre is.)
A 25-27. sorokban szereplő tant{rgyak esetében arról van szó, hogy ezeket a
tant{rgyakat az alsó tagozaton is taníthatja tan{ri munkakörben alkalmazott
pedagógus, és ehhez a munkakörhöz kell tan{ri szakképzettség. Az teh{t nem igaz,
hogy ezeket a tant{rgyakat csak tan{r taníthatja alsóban is.
A 13. sor helyes értelmezése úgy szól, hogy ha alsó tagozaton a felsorolt
tant{rgyak tanít{s{ra tan{r munkakörben alkalmaznak valakit (teh{t ez is
megtehető), akkor szükséges a tant{rgynak megfelelő szakos tan{ri szakképzettség.
Ez nem felülírja, hanem kibővíti a 3. sort: az alsó tagozaton megjelenő feladatok egy
részének ell{t{s{t egy m{sik munkakör sz{m{ra is lehetővé teszi!
A 4. sor szerint az 5-6. évfolyamon tan{r munkakörben dolgozhat, vagyis a
végzettségének, szakképzettségének megfelelő tant{rgyat taníthatja a műveltségi
területet végzett tanító is. Sem a tan{r, sem a tanító vonatkoz{s{ban nincs
elkülönítve, hogy itt emelt vagy norm{l szintű oktat{sról van-e szó.
II.

Egyéb alkalmaz{si feltételekre vonatkozó szab{lyok

Ha az iskola tananyag{ban a hittan mint tant{rgy szerepel, a hitoktatónak, hittantan{rnak egyh{zi felsőoktat{si intézményben szerzett hitoktatói, hittantan{ri vagy a
hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyh{zi hatós{g
megbíz{s{val kell rendelkeznie. *32.§ (1) h)+ Ugyanez a követelmény érvényes a 35.§
(1) alapj{n erkölcstan helyett v{lasztott hit- és erkölcstanoktat{s esetében is.
A

pedagógiai

szakszolg{lat

intézményeiben

pedagógus-munkakörben,

tov{bb{ a pedagógiai-szakmai szolg{ltat{st nyújtó intézményben pedagógiai
szakértő és pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és
szakképzettségi követelményeit külön jogszab{ly {llapítja meg. *66.§ (4)+

25

T[JÉKOZTATÓ A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRŐL
– A pedagógusok alkalmaz{si feltételei –

III.

Az alkalmaz{si feltételekre vonatkozó {tmeneti és vegyes rendelkezések

Az Nkt. 98-99.§-a sz{mos foglalkoztat{sra vonatkozó vegyes rendelkezést tartalmaz.
Röviden összefoglalva ezek a következők:
A 98.§ (1) bekezdés szerint „egyéb foglalkoz{st a nevelési-oktat{si
intézményben

pedagógus-munkakörben

foglalkoztatott

alkalmazott

tarthat.”

V{rható, hogy az {ltal{nos iskol{kban 16 ór{ig szervezendő foglalkoz{sok miatt
megnő az egyéb foglalkoz{sok sz{ma és jelentősége. Mivel ezek a nevelésseloktat{ssal lekötött munkaidőben végezhetők, fontos, hogy ez a bekezdés a
pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak tartja fent ezt a feladatot.
A 98.§ (2)-(7) bekezdés néh{ny olyan – főszab{lytól eltérő – esetet említ,
amelyekkel a 3. melléklet rendhagyó voltuk vagy {tmeneti jellegük miatt nem
foglalkozik:
-

Középiskol{ban a művészetek és a technika-gyakorlati foglalkoz{s tant{rgyakat főiskolai végzettséggel is lehet tanítani;

-

„Az

óvodapedagógus-munkakör

betölthető

konduktor-óvoda-

pedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és
konduktor-tanítói szakképzettséggel is;”
-

A szakkollégiumot végzett tanítók – emelt szint kivételével – az 5.
évfolyamig taníthatnak;

-

Idegen nyelv oktat{s{ra a főiskolai szintű nyelvtan{ri vagy idegen
nyelv- és irodalom szakos tan{ri felsőfokú végzettség minden
iskolatípusban feljogosít;

-

Felső tagozaton erkölcstant szakos tan{r vagy az erkölcstan tartalm{t és
módszertan{t 60 ór{s tov{bbképzésen elsaj{tító tan{r taníthat;

-

Könyvt{rostan{rnak alkalmazható az is, aki tanítói vagy tan{ri
végzettsége

mellett

iskolarendszeren

kívüli

oktat{sban

szerzett

felsőfokú könyvt{rosi szakképesítéssel rendelkezik.
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A 98.§ (8)-(10) bekezdés rendelkezik arról, hogy – az {ltal{nos szab{lyoktól
eltérően – az alkalmaz{skor és vezetői megbíz{skor hogyan kell figyelembe venni
egyes végzettségeket.
A 99.§ (1)-(5) bekezdése olyan speci{lis esetekkel foglalkozik, mint a gyors- és
gépír{s oktat{sa, az artistaképzés keretében folytatott gyakorlati oktat{s, tov{bb{ a
nemzetiségi oktat{s egyes esetei.
A 99.§ (6)-(7) bekezdés jelenleg is hat{lyos {tmeneti szab{lyokat tart
hat{lyban:
-

Aki bizonyítv{nya, oklevele megszerzése óta 1996. szeptember 1.
napj{ig legal{bb hét év szakmai gyakorlatot szerzett, tov{bbra is
alkalmazható technika-gyakorlati foglalkoz{s tant{rgy oktat{s{ra, ha a
tant{rgynak

megfelelő

felsőfokú

végzettséggel

vagy

felsőfokú

szakoktatói vagy műszaki oktatói végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezik, illetve óvodapedagógusnak, aki szakközépiskol{ban
szerzett érettségi-képesítő bizonyítv{nyt.
-

Ugyanez vonatkozik a gyógypedagógus-munkakörben óvónői, tanítói,
tan{ri oklevéllel foglalkoztatottakra és a kollégiumban felsőfokú
végzettséggel és szakképzettséggel foglalkoztatottakra.

IV.

Alkalmaz{s megfelelő végzettség hi{ny{ban

Megtörténhet, hogy az Nkt. hat{lyba lépésekor egy adott pedagógus munkakörben
foglalkoztatott pedagógus végzettsége, szakképzettsége nem felel meg a jogszab{lynak. Ha a nyugdíjkorhat{r eléréséig 10 évnél kevesebb ideje van, tov{bb
foglalkoztatható az adott munkakörben, ha ennél több, akkor legkésőbb az Nkt.
hat{lybalépése ut{n öt éven belül meg kell kezdenie az adott munkakörhöz
szükséges végzettség megszerzésére ir{nyuló tanulm{nyait. *99.§ (10)+
V.

Az intézményvezetői megbíz{s feltételei

Ezzel a tém{val az Nkt. 67.§-a foglalkozik. A vezetői megbíz{s négy alapfeltétele
lényegében v{ltozatlan:
-

az intézménytípusnak megfelelő pedagógus végzettség, szakképzettség
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-

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-

legal{bb öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

-

hat{rozatlan idejű, pedagógus munkakörben történő alkalmaz{s

A 67.§ (3)-(7) bekezdés speci{lis esetekkel foglalkozik: a kiz{rólag nemzetiségi
nyelven nevelő, oktató intézménnyel, a kiz{rólag saj{tos nevelési igényűeket nevelő,
oktató intézménnyel, a szakközépiskol{val és a többcélú intézménnyel.
A 67.§ (2) bekezdés az összeférhetetlenségi szab{lyokat fogalmazza meg: A
fenntartó vagy a fenntartón{l vezető {ll{sban alkalmazott személy nem lehet a
köznevelési intézmény vezetője. Egyh{zi és mag{nintézmények esetében ez nem
vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira, vagyis intézményvezető lehet
péld{ul a fenntartó alapítv{ny kuratórium{nak tagja, vagy péld{ul egy intézményfenntartó szerzetesrend tagja.

Gyakran ismétlődő kérdések a tém{hoz:
Nem ellentmond{s-e hogy a 98.§ (4) bekezdés szerint a szakkollégiumot
végzett tanító csak 5. évfolyamig taníthat, míg a 3. melléklet szerint a
műveltségterületet végzett tanító 5-6. évfolyamon is taníthat?
A szakkollégium és a műveltségterület nem azonos képesítést jelentenek, a
szakkollégium egy kor{bbi képzési forma. A kétféle képesítéssel ell{tható feladatok
különbsége a jelenlegi szab{lyoz{s szerint is fenn{ll, e téren az Nkt. hat{lyba lépése
semmilyen v{ltoz{st nem eredményez.
Az új törvény hat{lyba lépése ut{n alsóban is csak tan{r taníthat
testnevelést és éneket?
A tanítói munkakörben foglalkoztatott pedagógusok minden alsó tagozaton tanított
tant{rgy oktat{s{ra jogosultak tanítói szakképzettségük alapj{n. A kérdésben említett
tant{rgyakat megfelelő szakos tan{r is(!) taníthatja.
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Ki alkalmazható pedagógiai asszisztensnek?
Nincs végzettségi és szakképzettségi előír{s ebben a munkakörben, egyébként a Kt.
sem hat{rozott meg ilyet. A 138/1992. Korm. rendelet csak a kötelező minim{lis
végzettségi szintet írja elő a mellékletében, ahol az egyes fizetési oszt{lyokba történő
besorol{sról rendelkezik. Eszerint a besorol{s „C” oszt{lytól lehetséges pedagógiai
asszisztens munkakörben, teh{t minimum érettségire van szükség ezen munkakör
betöltéséhez.
A 35.§ (4) bekezdése az egyh{zi jogi személy {ltal iskol{n kívül
szervezett hitoktat{sra is vonatkozik?
Nem, az Nkt. hat{lya csak az egyh{zi, illetve {llami iskol{kban végzett hitoktat{sra
terjed ki.
Elnyerhető-e az intézményvezetői megbíz{s szakvizsga nélkül?
Nem. Intézményvezetői magasabb vezetői megbíz{s csak pedagógus-szakvizsg{val
rendelkező

személynek

adható,

2012.

szeptember

1-je

ut{n

pedig

csak

intézményvezetői szakképzettséggel rendelkező személynek.
Való igaz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
tov{bbiakban: Nkt.) szigorított az intézményvezetői, így az intézményegység-vezetői
megbíz{s feltételein is az{ltal, hogy ezen beoszt{sok betöltéséhez nem csup{n a
pedagógus-szakvizsga, hanem az ennél szűkebb körbe tartozó, pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét követeli meg 2012.
szeptember 1-jétől.
Intézményvezetői szakképzettséget ugyanakkor többféle pedagógus-szakvizsg{ra
felkészítő képzés keretében lehetett és lehet szerezni. Ide tartoztak az al{bbiak:
– a közoktat{si vezető szakir{nyú tov{bbképzési szak *8/1997. (II. 18.) MKM
rendelet],
– a tanügyigazgat{si szakértő szakir{nyú tov{bbképzési szak *11/1997. (II. 18.)
MKM rendelet],
– a vezető óvodapedagógus szakir{nyú tov{bbképzési szak *13/1997. (II. 18.) MKM

29

T[JÉKOZTATÓ A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRŐL
– A pedagógusok alkalmaz{si feltételei –

rendelet].
Ugyancsak

intézményvezetői

szakképzettséget

tanúsít

-

mivel

a

vezető

óvodapedagógus és a gyermekt{ncoktató szakir{nyú tov{bbképzési szakok képesítési
követelményeiről szóló 13/1997. (II. 18.) MKM rendelet egyenértékűsítette a vezető
óvodapedagógus szakir{nyú tov{bbképzésben szerezhető szakképzetséggel - a 7/1987.
(VI. 29.) MM rendelet alapj{n a Budapesti Tanítóképző Főiskol{n megszerzett
óvodamenedzser szakképzettség (2. § (2) bekezdés).
Igaz ez a szakosító tov{bbképzésről szóló 7/1987. (VI. 29.) MM rendelet alapj{n
megszerzett közoktat{si vezető szakképzettségre is, amelyet a közoktat{si vezető
szakir{nyú tov{bbképzési szak képesítési követelményeiről szóló 8/1997. (II. 18.)
MKM rendelet 3. § (2) bekezdése egyenértékűsített a közoktat{si vezető szakir{nyú
tov{bbképzésben szerzett szakképzettséggel.
A fentiekben jelzett rendeletek 2006-ban hat{lyon kívül helyezésre kerültek az új
felsőoktat{si rendszerre történő {ttéréssel. Ezt követően a felsőoktat{si intézmények a
szakir{nyú tov{bbképzés szervezésének {ltal{nos feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.)
OKM rendelet alapj{n indíthattak, indíthatnak pedagógus-szakvizsg{ra felkészítő
szakir{nyú tov{bbképzést, így többek között, intézményvezetői szakképzettség
megszerzésére felkészítő szakir{nyú tov{bbképzést is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kapcsolatos kérdéseiket
tov{bbra is v{rjuk a cxc@nefmi.gov.hu címen.
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