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Pedagógus munkakörök betöltésére vonatkozó törvényi előírások 
 

Az egyes pedagógus munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelmények  

Kotv.  

16. § (1) A közoktatási intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazottai (a továbbiakban: 

alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.  

(2) A közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott  

a) rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel;  

b) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.  

(3) A pedagógus az óvodai nevelő munka, illetve az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató munka 

keretében végzett tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot 

ellátó személy.  

(4) A nevelési-oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben a pedagógus 

munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a nevelő-, 

illetve nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő 

foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a 

gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás keretében való 

nevelésre, oktatásra köteles fordítani.  

(5) A nevelési-oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben a pedagógus 

foglalkoztatása – a 17. §-ban meghatározott feltételek szerint – pedagógus-munkakörben vagy 

szakvizsgázott pedagógus munkakörben történik. A 17. § (1)-(4) bekezdésben foglaltakat az óraadó 

tanár tekintetében is alkalmazni kell.  

17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-

munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy 

főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai 

végzettségek és szakképzettségek a következők:  

a) óvodában óvodapedagógusi;  

b) az iskolai oktatás első-negyedik évfolyamán tanítói, konduktor-tanítói, konduktori (a továbbiakban 

a konduktori és a konduktor-tanítói végzettség együtt: konduktor), ha az iskolában a helyi tantervben 

foglaltak alapján emelt szintű oktatás folyik, a művészetek, az idegen nyelv, a nemzetiségi és etnikai 

kisebbségi nyelv és irodalom, a testnevelés és sport tantárgyaihoz tanítói vagy tanári;  

c) az iskolai oktatás ötödik-hatodik évfolyamán a tantárgynak, megfelelő szakos tanári vagy a 

művelődési terület tantárgycsoportjának megfelelő képesítést nyújtó tanítói;  

d) az iskolai oktatás hetedik-nyolcadik, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tizedik 

évfolyamán a tantárgynak megfelelő szakos tanári;  

e) középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak, megfelelő szakos egyetemi 

szintű tanári vagy készségtárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári;  

f)  

g) szakközépiskolában és szakiskolában a szakmai elméleti tantárgyat vagy szakmai előkészítő 

ismeretet, valamint a szakmai alapozó és a pályaorientáció ismeretet oktató pedagógusnak a képzés 

szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú, a pályaorientáció és 

a szakmai alapozó oktatásban, továbbá a d) pontban meghatározott;  

h)  

i) szakközépiskolában és szakiskolában a gyakorlati képzést végző pedagógusnak, továbbá 

gimnáziumban a munkába állást előkészítő, illetve segítő elméleti és gyakorlati foglalkozást tartó 

pedagógusnak a képzés szakirányának megfelelő tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő 

felsőfokú;  

j) napközi otthoni és tanulószobai foglalkozáson az iskolatípusnak, kollégiumban az érdekelt 

iskoláknak megfelelő, a b)-f) pontban felsorolt vagy szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, 

pedagógia szakos, illetve nevelőtanár szakos;  

k) alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a 

művészeti szakmai tantárgyakat oktató pedagógusnak a művészeti tárgynak megfelelő felsőfokú 
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iskolai; művészeti szakközépiskolában – ha van a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű 

képzés – a tizenegyedik évfolyamtól egyetemi szintű tanári, illetve a művészeti területnek megfelelő 

egyetemi szintű;  

l) a j) pontban fel nem sorolt tanórán kívüli foglalkozás megtartásához a foglalkozás tartalmi 

követelményeihez igazodó, a b)-j) pontban felsorolt;  

m) iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) az iskolában, kollégiumban pedagógus-

munkakör betöltésére jogosító a b)-e), illetve j) pontban felsorolt tanítói, tanári és könyvtáros 

végzettség és szakképzettség.  

(2) Idegen nyelv oktatására – minden iskolatípusban – alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen 

nyelv- és irodalom szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.  

(3) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés nyelve a nemzeti vagy etnikai 

kisebbség nyelve, illetve nem magyar nyelv, az adott nyelven folyó nevelő és oktató munkához 

pedagógus-munkakörben – a nevelési-oktatási intézmény típusához igazodva – az alkalmazható, aki  

a) nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanítói oklevéllel rendelkezik,  

b) az (1) bekezdésben meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az 

iskolai és kollégiumi nevelés-oktatás nyelvének tanítására jogosító tanítói, tanári, nyelvtanári 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,  

c) az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkezik, továbbá az alapképzésben vagy a szakirányú továbbképzésben elsajátította az adott 

tantárgy kisebbségi oktatásához szükséges nyelvi ismereteket,  

d) a Magyar Köztársaságban honosított, az (1) bekezdés szerinti pedagógus-munkakör betöltésére 

jogosító, a tanítás nyelvének megfelelő oklevéllel rendelkezik.  

(4) Iskolapszichológusként az alkalmazható, aki pedagógiai szakpszichológus végzettséggel és 

szakképzettséggel, vagy pszichológus és pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.  

(5) Azt, aki az (1)-(4) bekezdésben előírt felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett 

egyetemi vagy főiskolai szakirányú továbbképzésben pedagógus-szakvizsgát (a továbbiakban: 

pedagógus-szakvizsga) tett, szakvizsgázott pedagógus-munkakörben kell foglalkoztatni.  

(6) A pedagógus-szakvizsgára történő felkészülés  

a) hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez, a 

pedagógus-munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, pedagógus 

pályára való alkalmasság fejlesztéséhez,  

b) hozzájárulhat a vezetői, a szakértői, a vizsgaelnöki, a vezetőtanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói) 

tevékenységhez, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a pedagógiai szakszolgálatok ellátásához 

szükséges ismeretek megszerzéséhez, továbbá  

c) az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújthat.  

(7)  

(8) A pedagógust, ha nem rendelkezik legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlattal 

vagy pedagógus-szakvizsgával, a munkáltató csak abban az esetben alkalmazhatja határozatlan időre, 

ha egy évre szóló munkaszerződés, közalkalmazotti kinevezés, óraadói megbízás keretében történő 

foglalkoztatás során meggyőződött szakmai alkalmasságáról.  

(9) Pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatójának óvodai, iskolai gyakorlati képzésének 

vezetésére vagy pedagógusok továbbképzésére vezető tanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói), továbbá 

szaktanácsadói megbízást az kaphat, akinek pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

iskolai végzettsége és szakképzettsége, továbbá pedagógus-szakvizsgája, valamint a nevelő-oktató 

munkában eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlata van.  

(10) A nem felsőoktatási intézmény által fenntartott óvodában vagy iskolában a pedagógusképzést 

folytató felsőoktatási intézmény hallgatójának óvodai gyakorlati foglalkozásával, pedagógiai 

gyakorlatával kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá a pedagógusok továbbképzésében a vezető 

tanár (gyakorlatvezető óvónő, tanító) részt vehet  

a) a felsőoktatási intézmény és a nevelési-oktatási intézmény megállapodása;  

b) a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás;  

c) a nevelési-oktatási intézmény fenntartójával kötött megállapodás alapján.  
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(11) A szaktanácsadói feladatok ellátásában a megbízóval kötött megállapodás alapján lehet részt 

venni.  

30. § (10) A korai fejlesztés és gondozás, továbbá a képzési kötelezettség feladatait pedagógus-

munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) konduktor vagy gyógypedagógus (terapeuta), illetve 

konduktor irányításával, szükség esetén közreműködésével szociálpedagógus, óvodapedagógus, tanító, 

tanár; nem pedagógus-munkakörben gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor irányításával 

szociális munkás, gyógytornász, ápoló, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai 

asszisztens, bölcsődei gondozó láthatja el.  

(11) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a 

pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a 

következők:  

a) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődleges célja a fogyatékosságból eredő hátrány 

csökkentése, továbbá az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs óvodai 

foglalkozásokhoz, tanórai foglalkozásokhoz a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai 

tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta vagy a 17. § (1) bekezdésében meghatározott 

végzettség, szakképzettség és egyetemi, főiskolai szakirányú továbbképzés keretében szerzett – a 

tevékenység folytatására jogosító – szakképzettség,  

b) ha a fogyatékos gyermek, tanuló ép értelmű és az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás 

elsődlegesen nem a fogyatékosságból eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációját, rehabilitációját szolgálja, továbbá a tanórán kívüli foglalkozáshoz, a kollégiumi 

foglalkozáshoz az a) pontban meghatározott vagy a 17. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség 

és szakképzettség.  

(12) Ha a (11) bekezdés b) pontja alapján a pedagógus-munkakört a 17. § (1) bekezdésében 

meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel töltik be, biztosítani kell, hogy a 

fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus 

(terapeuta) vagy konduktor segítse a többi pedagógus munkáját.  

122. § (10) Az e törvény 17. §-ának (8) bekezdésében meghatározott határidők számításánál a külföldi 

munkavégzés idejét figyelmen kívül kell hagyni.  

127. § (1) a) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor – a végzettség szintjének megfelelő tanári 

szakképesítésnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettséget 

tanúsító oklevéllel igazolt szakképesítést, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett 

sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító 

felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt;  

– főiskolai szintű iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek kell elfogadni a felsőfokú 

intézményként, illetve jogelődjeként alapított oktatási intézményben (például óvónőképző intézet, 

tanítóképző intézet, szaktanár képző) szerzett pedagógus szakképzettséget;  

– pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói és a 

nevelőtanári szakképesítést tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet;  

– egyetemi végzettségnek és szakképzettségnek kell elfogadni a Magyar Testnevelési Főiskola által az 

1975. évi 16. törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kiadott testnevelőtanári szakképzettséget.  

b) Az alkalmazáskor és e törvényben meghatározott feltételek esetén a vezetői megbízáskor főiskolai 

szintű iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek kell elfogadni az óvónőképzőben, a 

tanítóképzőben, az állami zenekonzervatóriumban szerzett végzettséget.  

c) Az alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelő főiskolai végzettségnek kell elfogadni a – 

képzésről rendelkező jogszabály szerint – felsőfokú végzettséget tanúsító műszaki oktatói, technikus 

tanári, szakoktatói oklevelet, bizonyítványt.  

d) A Gépírás- és Gyorsírástanítókat Vizsgáztató Országos Bizottság által kiállított gépírás és gyorsírás 

tanítására jogosító bizonyítvány – az e törvényben meghatározottak szerint pedagógus-munkakör 

betöltésére jogosító – felsőfokú szakképesítés.  

e) Az alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelő középfokú szakképesítésnek kell elfogadni a c) 

pont hatálya alá nem tartozó, tanfolyami képzésben szerzett műszaki szakoktatói (oktatói) 

bizonyítványt.  
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(2) Szakközépiskolában és szakiskolában gyakorlati képzésre – az elméletigényes szakmai képzés 

kivételével – középiskolai végzettséggel és szakirányú szakmai képesítéssel, valamint ötéves szakmai 

gyakorlattal rendelkező szakember, ha a feladatot felsőfokú szakképesítéssel rendelkező pedagógussal 

nem tudják ellátni.  

(3) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú képzés, határozott időre alkalmazható  

a) szakközépiskolában, továbbá a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a szakiskolában a szakmai 

elméleti és szakmai gyakorlati tantárgyak és a szakmai előkészítő ismeretek, valamint gimnáziumban a 

munkába állást előkészítő, illetve segítő elméleti és gyakorlati ismeretek oktatására, továbbá minden 

iskolában a tanórán kívüli foglalkozás megtartásához a képzés szakirányának megfelelő technikusi, 

szakközépiskolai szakképesítéssel, iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett felsőfokú 

szakképesítéssel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;  

b) alapfokú művészetoktatási intézményben, művészetoktatási szakközépiskolában a gyakorlati és 

elméleti oktatáshoz középiskolai végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező 

szakember.  

(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú képzés szakiskolában – az 

elméletigényes szakmai gyakorlat kivételével – alkalmazható határozatlan időre az is, aki középiskolai 

végzettséggel és mestervizsgával rendelkezik.  

(5) Az artistaképzésben gyakorlati képzésre alkalmazható határozatlan időre az is, aki érettségivel és a 

művészi pályán szerzett legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

(6) Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt iskolai végzettség, képesítés pedagógus-munkakör betöltésére 

jogosító iskolai végzettség, illetve képesítés. A pedagógus besorolását az elismert, illetve a meglévő 

végzettségének, képesítésének megfelelően kell elvégezni.  

(7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) alkalmazható az is, aki az e törvény 17. §-a (1) 

bekezdésének b)-e) és j) pontban felsorolt – az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör 

betöltésére jogosító – tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren 

kívüli oktatásban szerzett felsőfokú vagy középfokú könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik.  

(8) Az emelt szintű oktatás kivételével az iskolai oktatás ötödik évfolyamán az adott tantárgy 

oktatására és pedagógus-munkakör betöltésére jogosít a szakkollégium elvégzését igazoló tanítói 

végzettség és szakképzettség.  

(9) A (2)-(3) bekezdés alapján, határozott időre megállapodás azzal köthető, aki vállalja a munkakör 

betöltéséhez szükséges – a 17. § (1) bekezdésben előírt –, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a 

felsőfokú pedagógus szakképesítés megszerzését. Az alkalmazás legfeljebb a felsőfokú tanulmányok 

elvégzéséhez szükséges időre szólhat. A szerződés legfeljebb további két évre meghosszabbítható 

akkor, ha a pedagógus önhibáján kívül nem tudta tanulmányait befejezni.  

(10) Tanulmányai befejezéséig szóló határozott idejű kinevezéssel alkalmazható a felsőfokú oktatási 

intézmény utolsó évfolyamos hallgatója is, ha olyan tanulmányokat folytat, amelyben a munkakörére 

előírt szakképesítést fogja megszerezni.  

(11) Általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban napközi otthoni és 

tanulószobai foglalkozás megtartására, illetve kollégiumi nevelőtanárként alkalmazható, aki hittanár-

nevelő szakos pedagógus végzettséggel rendelkezik.  

128. § (1) Ha a pedagógus szakképesítése e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és 

e törvénynek a hatálybalépésekor a pedagógusnak  

a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a 

nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható;  

b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény 

hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-

munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte.  

(2) E törvény hatálybalépésétől számított öt évig alkalmazható a kollégiumban nevelőtanárként, aki 

hittudományi egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik. Foglalkoztatására a 127. § (9) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

(3) a) 2006. szeptember 1-jéig alkalmazható idegen nyelv oktatásra, továbbá idegen nyelven történő 

nevelésre, oktatásra a megfelelő pedagógus végzettséggel és legalább középfokú “C” típusú állami 

nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus, feltéve, hogy 
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addig az időpontig megkezdi tanulmányait a megfelelő felsőfokú iskolai végzettséget és 

szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzése céljából. A tanulmányok megkezdése nélkül is 

alkalmazható e határidő elteltét követően – legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 

nyugdíjkorhatárt eléri – az a pedagógus, aki 2002. augusztus 31-ig betölti az ötvenedik életévét, 

feltéve, hogy legalább tíz év gyakorlattal rendelkezik az adott nyelv tanítása terén. E rendelkezéseket a 

nemzetiségi, etnikai kisebbségi nyelv oktatására azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy  

aa) a pedagógusnak az adott nyelvből felsőfokú “C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy 

azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie, és tanulmányait 2003. szeptember 1-jéig kell 

megkezdenie,  

ab) a bolgár, a cigány (romani, illetve beás), a görög, a lengyel, az örmény, a ruszin, az ukrán nyelv 

oktatására a felsőoktatási tanulmányok megkezdése nélkül, korlátlan határideig alkalmazható az, aki 

az aa) pontban meghatározott feltételeknek megfelel,  

ac) az e bekezdés a) pontjában foglaltak a német nemzetiségi oktatásban nem alkalmazhatók.  

b) A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben-oktatásban – az anyanyelv és irodalom tantárgy 

kivételével – az ötödik évfolyamtól kezdődően a tantárgyak anyanyelven történő oktatására 

pedagógus-munkakört tölthet be, és vezetői megbízást kaphat az is, aki rendelkezik az e törvény 17. §-

ának (1) bekezdésében, illetve 30. §-ának (11) bekezdésében, 127. §-a (1) bekezdésének a)-b) 

pontjában vagy (8) bekezdésében meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, 

továbbá felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal.  

c) A nemzeti, etnikai kisebbségi kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört tölthet be és vezetői 

megbízást kaphat az is, aki megfelel a b) pontban meghatározott feltételeknek.  

d) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésben  

– pedagógus-munkakört tölthet be és vezetői megbízást kaphat az is, aki megfelel az e törvény 127. § 

(1) bekezdése a) pont, második gondolatjelében vagy b) pontjában meghatározott feltételeknek, 

továbbá felsőfokú “C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű okirattal 

rendelkezik,  

– pedagógus-munkakört tölthet be az is, aki megfelel az első gondolatjelben meghatározott vagy e § 

(1) bekezdés a) pontjában, illetve (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek és legalább középfokú 

“C” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.  

e) A nemzeti, etnikai kisebbségi szakképzésben gyakorlati ismeretek oktatására pedagógus-munkakört 

tölthet be az is, aki megfelel e törvény 127. §-ának (1) bekezdésének c)-e) pontjában vagy (2)-(4) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek és legalább középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.  

f) Az a)-e) pontban szabályozott nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal egyenértékű okiratot a 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknál a besorolásnál és a további szakképesítés után járó 

illetménynövekedés meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni.  

(4) az óvónői szakközépiskolai szakon  

a) a képzés e törvény hatálybalépését követő év szeptember 1-jétől óvodai és kollégiumi 

gyermekfelügyelői, pedagógiai asszisztensi, szabadidő szervezői szakra változik;  

b) e törvény hatálybalépése előtt megkezdett tanulmányokat változatlan feltételekkel fejezheti be a 

tanuló, kérelmére azonban lehetővé kell tenni, hogy az érettségi-képesítő vizsga keretében 

gyógypedagógiai, továbbá közművelődési alapismeretekből levizsgázzon, és az új szaknak megfelelő 

végzettséget is megszerezze;  

c) kiadott érettségi-képesítő bizonyítvánnyal – kivéve a 128. § (1) bekezdésének a) pontjában és (8) 

bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő pedagógust – utoljára az 1997. évben lehet óvónői 

munkakörben alkalmazni a 127. § (9) bekezdésében meghatározott feltételekkel;  

d) kiadott érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező, ha 1993. szeptember 1-jétől 1998. december 

31-ig gyógypedagógia és közművelődési alapismeretekből vizsgát tesz, megszerzi a b) pontban 

meghatározott képesítést, a vizsgát az iskola az igényeknek megfelelően szervezi, a vizsgára való 

felkészülést az iskola kérésre konzultációs foglalkozások szervezésével segíti; e) szerzett 

szakképzettség az oktatás finanszírozása tekintetében nem számít első szakképzettségnek.  

(5) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően pedagógus-munkakörben továbbra is 

foglalkoztatható és alkalmazható  
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a) óvodapedagógusként, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal,  

b) gép– és gyorsírás tantárgy oktatására, aki gépírás és gyorsírás tanítására jogosító bizonyítvánnyal,  

c) szakmai gyakorlati képzésre, aki érettségi bizonyítvánnyal és tanfolyami képzésben szerzett 

műszaki oktatói vagy szakoktatói bizonyítvánnyal, illetve technikus tanári képesítést tanúsító 

bizonyítvánnyal,  

d) gyógypedagógus-munkakörben, aki óvónői, tanítói, illetve tanári oklevéllel,  

e) technika-gyakorlati foglalkozás tantárgy oktatására, aki a szakiránynak megfelelő felsőfokú iskolai, 

illetve felsőfokú szakoktatói vagy műszaki oktatói végzettséggel és szakképzettséggel,  

f) kollégiumban, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel,  

g) szakközépiskolában a szakmai elméleti tantárgyak, valamint a tizenegyedik-tizenharmadik 

évfolyamon a szakmai előkészítő ismeretek oktatására, aki a képzés szakirányának megfelelő főiskolai 

szintű tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkezik abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig 

az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. A műszaki oktatói, 

szakoktatói munkakörben szerzett gyakorlatba be kell számítani a vállalati gyakorlati oktatásban 

szerzett gyakorlat idejét is. A szakmai gyakorlat idejének számításánál alkalmazni kell az e törvény 

18. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat.  

(6) Ha a szakiskolában a gyakorlati képzést végző pedagógus nem rendelkezik középiskolai 

végzettséggel, és e törvény hatálybalépésekor  

a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatár eléréséig legfeljebb öt évre van szüksége, a 

nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható;  

b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez öt évnél több, de tíz évnél kevesebb időre van szüksége, legfeljebb 

a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható, ha legalább tíz év 

iskolai vagy vállalati gyakorlati oktató munkában szerzett gyakorlata van, a szükséges gyakorlat 

hiányában e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható, ha 

megszerezte a középiskolai végzettséget;  

c) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több, de tizenöt évnél kevesebb időre 

van szüksége, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható, 

ha megszerezte a középiskolai végzettséget;  

d) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tizenöt évnél több időre van szüksége, e 

törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után a 127. § (9) bekezdésében meghatározott 

feltételekkel lehet foglalkoztatni.  

(7) Az e § alapján foglalkoztatott pedagógus (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésben felsorolt iskolai 

végzettsége, képesítése pedagógus-munkakör betöltésére jogosító iskolai végzettség, illetve képesítés 

és a pedagógus besorolását a meglévő iskolai végzettsége, illetve képesítése alapján kell elvégezni.  

(8) Azt a közalkalmazott pedagógust, akinek nincs pedagógus-szakvizsgája, az iskolai végzettsége és 

szakképzettsége alapján kell besorolni. Azt a közalkalmazott pedagógust pedig, aki pedagógus 

szakvizsgával rendelkezik, az ezt igazoló oklevél bemutatását követő év első munkanapjától 

kezdődően a pedagógus-szakvizsga alapján kell besorolni. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a 

munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség mellett az egyetemi vagy főiskolai 

szakirányú továbbképzésben szerzett – jogszabályban meghatározott – szakképzettség. A pedagógus-

szakvizsgával egyenértékű, továbbá a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori 

cselekmény alapján szerzett doktori cím.  

(9) A kötelező továbbképzésben való részvételt nem lehet megkövetelni attól, aki a 19. § (5) 

bekezdése hatálybalépésének napján az ötvenedik életévét betöltötte. A pedagógus-szakvizsga 

bevezetéséig a továbbképzésben való részvételi kötelezettség – jogszabályban meghatározottak szerint 

– áll be.  

(10) Az előírt szakmai gyakorlat megléte esetén – megismételt pályázati eljárás alapján –  

a) óvodavezető, illetve általános iskolai igazgató lehet az is, aki középfokú óvónőképzőben, óvónői, 

illetve középfokú tanítóképzőben szerzett tanítói végzettséggel rendelkezik,  
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b) alapfokú művészetoktatási intézményben igazgató lehet az is, aki zenekonzervatóriumban szerzett 

végzettséggel rendelkezik, feltéve, hogy a korábbi pályázati eljárásban nem jelentkezett olyan pályázó, 

aki rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlattal, valamint az előírt felsőfokú iskolai végzettséggel.  

(11) A diákparlamentet első ízben 1997-ben kell összehívni.  

(12) A 127. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket – ha nemzetközi megállapodás 

másképp nem rendelkezik – a magyar nevelési-oktatási intézményekben kiállított iskolai végzettségek 

és szakképzettségek tekintetében lehet alkalmazni. Az e rendelkezések alapján honosított oklevéllel, 

bizonyítvánnyal rendelkezőt 2004. szeptember 1-jétől kezdődően – a (13) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – akkor lehet pedagógus-munkakörben foglalkoztatni, ha tanulmányait a felsőfokú 

pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte.  

(13) A (12) bekezdésben foglaltaktól eltérően tovább foglalkoztatható  

a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig az, akinek 1999. szeptember 1. napján a 

nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van hátra,  

b) a honosított oklevélnek megfelelő pedagógus-munkakörben az, aki az adott pedagógus-

munkakörben 1999. szeptember 1-jéig legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.  

 

Köznevelési trv.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV  
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