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Törvényi háttere: 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (2) bekezdésében szabályozott 

továbbképzés (a továbbiakban: továbbképzés) megtervezésére, megszervezésére. 

A szabályzat területi, személyi hatálya 



Jelen szabályzat az iskolánk nevelési- oktatási feladatainak ellátásával összefüggő munkakörbe ( pedagógus életpálya 

modellbe sorolt), kinevezett közalkalmazottaira terjed ki.  

A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen szabályzat 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig érvényes. 

A szabályzat módosítása 

A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, vagy amennyiben 

a nevelőtestület legalább fele írásban kéri, ill. 5 évente a jogszabály előírásának megfelelően. 

A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy hatékonyan támogatható legyen a pedagógusok tudásának, képességeinek, készségeinek 

fejlesztését, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a pedagógushivatás iránt, segítse az oktatás ágazati céljaival, az 

intézményi célokkal való azonosulást.   

Segítse a pedagógus életpálya modell megvalósulását, megfelelő személyi feltételeket teremtsen a nevelő- oktató munka 

minőségének javításához.     

 

 

Eljárásrend: 



A nevelési-oktatási intézmény vezetője a szakmai alapdokumentumban meghatározott feladatok végrehajtására, a 

pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló tervként készíti el a továbbképzési programot.  

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, kivéve, ha az intézmény átszervezésre kerül. 

Az iskola az adott nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít a továbbképzési program figyelembe vételével.  

A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője - a szakmai munkaközösségek segítségével dolgozza ki.  

A továbbképzési program részei: 
 
A) A szakvizsgára vonatkozó alprogram: alapelvei: 
 

1. Szakmai területek, tantárgyak prioritási rendje 

o Törekszünk arra, hogy az intézményben minél több szakvizsgázott pedagógus legyen. 

 

o Törekszünk arra, hogy minden szakmai munkaközösségben (majd hosszabb távon minden tantárgy esetén) legyen szakvizsgázott 

pedagógusunk. 

 

o Preferált tantárgyak a szakvizsgára vonatkozó jelentkezés esetén azok, melyeket a pedagógiai program szerint emelt szinten vagy 

fakultációs keretben oktatunk intézményünkben. 

 

o A szakvizsgázni szándékozók közül előnyt élvez annak a kérelme, aki hosszútávon, magas színvonalon végzi szakmai munkáját, 

valamint aki szakértői, vizsgaelnöki, szakvezetői tevékenységet lát el, pedagógus minősítésre jelentkezik a közeljövőben.   



 

 

 

 

2. Munkakörök prioritási rendje 

o Pedagógus minősítést vállalók 

o Munkaközösség-vezetők 

o Önértékelési feladatokat ellátók 

o Osztályfőnökök 

 

 

 

3. A résztvevők száma 

 lehetőség szerint 1, legfeljebb 4 pedagógus szakvizsgát adó képzésre való   beiskolázását tervezzük. 

 

 

4. Időkeretek 

 A szakvizsgát adó képzések 4 szemeszterig tartanak.  

 Előnyben részesítjük azokat a képzési lehetőségeket, melyekkel a már meglévő végzettséget ki lehet egészíteni szakvizsgává, mivel ezek csak 1-2 

szemeszterig tartanak 

 

B) A továbbképzésre vonatkozó alprogram alapelvei: 

 
1. Szakmai területek, tantárgyak prioritási rendje 

o Minden pedagógus rendelkezzen a tantárgyának megfelelő, szakos egyetemi szintű tanári (készségtárgyak esetén tanári) végzettséggel  
o A kompetenciaalapú oktatás szükségessé teszi a pedagógusaink ilyen irányú képzését. 



o Kiemelten fontosak azok a továbbképzések, amelyek a NAT és a kerettanterv  által meghatározott kompetenciaterületekre és tartalmakra 
koncentrálnak. 

o Előnyt élveznek azok a pedagógusok, akiknek a hétévenkénti továbbképzés rendszerében a 120 órás időkeret teljesítéséhez kevesebb óra 
hiányzik. 

o Az IKT-eszközök használata minden tantárgy esetén fontos, ezért intézményünk támogatja, hogy pedagógusai közül minél többen vegyenek 
részt ilyen irányú továbbképzésen. 

o A hétévenkénti továbbképzések közül támogatjuk a módszertani és nevelési témájú képzések elvégzését.  
o Az idegen nyelv tudás a szaktanáraink körében is felvetődő igény, ezért a lehetséges mértékig támogatjuk az ez irányú törekvést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Munkakörök prioritási rendje 

 

 A mesterpedagógusok,szakértők, szaktanácsadók, vizsgaelnökök, önértékelési munkában részt vállalók az egyes munkakörökön belül is 

előbbre sorolandók az éves továbbképzési terv elkészítésekor. 

 

 Amennyiben a fenti szempontok szerint nem dönthető el a jelentkezők sorrendje, akkor azt kell előbbre sorolni, aki hosszabb ideje nem 

vett részt képzésen. 

 

 

 

3. A résztvevők száma 

 

3.1 A pedagógusok által beadott kérelmeket is figyelembe véve- tanévenként 1-3 fő. 



 

3.2 A jelen terv 5 éve alatt több lépcsőben tervezzük elérni az intézmény számára megfelelő állapotot. 

 

 

 

4. Időkeretek 

 

 Előnyben részesítjük a 4 szemeszterig tartó, egyetemi diplomát (kiegészítő-, vagy másoddiplomát) adó képzéseket. 

 

 A továbbképzések közül a 30 órás képzések élveznek előnyt azért, hogy minél több pedagógus vehesse igénybe ezt a lehetőséget. 

 

C) A finanszírozási alprogram alapelvei: 
 

 Támogatjuk azokat a továbbképzéseket melyek helyben, a járásban, a megyében kerülnek megszervezésre tekintettel az utazási- és 

szállásköltségeket csökkentésére. 

 Támogatjuk azokat a képzéseket, melyek a tanítási szünetek idejére esnek, vagy a tanítási időszakban péntek délután és szombaton zajlanak. 

 Törekszünk arra, hogy a továbbképzési kínálatból kiválasszuk szakmailag magas színvonalú, de alacsonyabb költségű képzéseket. 

 

D)  A helyettesítésre vonatkozó alprogram  alapelvei: 

 
 Általában törekszünk arra, hogy a továbbtanulók óraszáma a 22 órát csak a legszükségesebb mértékben haladja meg. 

 Az órarend készítésénél figyelembe vesszük a képzési- és vizsganapokat, a távollévő pedagógus helyettesítését  igyekszünk megoldani.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beiskolázási tervek: 

A tanár továbbképzési igények felmérése időben megtörtént. 

A nevelőtestület értekezleten döntött a következő tanév beiskolázási    tervéről. 

A fenntartó járási igazgatói értekezleten jóvá hagyta. 

 

Beiskolázási terv 2013/14. tanév: 

 

 Bartalus Ilona: szakvizsgára felkészítő képzésben vesz részt 

 Dr Radványiné Varga Andrea, Kovács Ildikó, Nyírőné Szabó Éva, Tompos Zsuzsanna, Szemes Gáborné: második vagy 

további egyetemi  képzésben vesz részt 

 Rendszeres belső és külső tanártovábbképzések  

(pl. jogszabályváltozásokkal kapcsolatban, érettségi elnöki felkészítések) 

A fenntartó a tanárképzést anyagilag nem támogatja, az iskola szabadidő biztosításával igyekszik a továbbképzéseken 

való részvételt ösztönözni. 

 

Beiskolázási terv 2014/15. tanév: 



 Bartalus Ilona, Nyírőné Szabó Éva, Szemes Gáborné, Bán Ildikó, Kisné Varga Gabriella, Nyerges Wohl Gyöngyi 

szakvizsgára felkészítő képzésben vesz részt 

 Tompos Zsuzsanna második vagy további egyetemi  képzésben vesz részt 

Rendszeres belső és külső tanártovábbképzések  

(pl. jogszabályváltozásokkal kapcsolatban, érettségi elnöki felkészítések) 

A fenntartó a tanárképzést anyagilag nem támogatja, az iskola szabadidő biztosításával igyekszik a továbbképzéseken 

való részvételt ösztönözni. 

 Szakértői képzést végez: dr. Radványiné Varga Andrea 

 

Beiskolázási terv 2015/16. tanév: 

 Póczos Tamás: szakvizsgára felkészítő képzésben vesz részt ( gyógypedagógiai v , fejlesztő pedagógusi)- 

MEGVALÓSULT 

 Tompos Zsuzsanna: második vagy további egyetemi  képzésben vesz részt ( spanyol nyelvből mestertanári képzés)- 

MEGVALÓSULT 

 Tromposch Klára: német nemzetiségi táncoktatás-intézmény átszervezés miatt másik középiskolába került a kolléga 

 Barakka Tamás: műszaki tanári képzés- intézmény átszervezés miatt másik középiskolába került a kolléga 

 30 órás szaktárgyi továbbképzést végez: Bán Ildikó, Hezler Edit, Ürmös Terézia Klára, Majorovitsné Mózes Gertrúd 

 30 órás IKT, módszertani, érettségi elnöki továbbképzést végez: Czeti Antónia, Gánicsné Forgács Réka, Gőgh Zoltán, 

Jenei András,Nyerges Wohl Gyöngyi, Fischer Gyula, Hartmann-né Drexler Ilona, Mészárosné Fülöp Laura 

 Szaktanácsadói képzést végez: Sáhóné Varga Katalin, Dr. Radványiné Varga Andrea  

 

Beiskolázási terv 2016/17. tanév: 



 szakvizsgára felkészítő képzésben vesz részt: nem volt jelentkező 

 második vagy további egyetemi  képzésben vesz részt: nem volt jelentkező ( az egy szakos kollégák külön írásban 

nyilatkoztak). 

 a tantestület tagjai az ingyenes, 30 órás képzésre szeretnének jelentkezni. 

 Részlet a 2016.03. 03-án készült jegyzőkönyvből: 

 
„Készült: 2016. március 3-án a Hamvas Béla Gimnáziumban 

Tárgy:  Nevelőtestületi értekezlet:  

továbbképzési terv elfogadása, a 2015-ös év kompetenciamérés eredményeinek értékelése    

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 

 Dr.Radványiné Varga Andrea igazgató üdvözli a megjelenteket, tájékoztat az értekezlet témájáról. 

  Az igazgató asszony elmondja, hogy a nevelőtestületben sok kolléga „védett”, már nem kell továbbképzésen részt vennie.  

A továbbképzési prioritások a következők:  

1. hiányszakok  

2. szakvizsga 

3. érettségi elnöki továbbképzések 

4. egyéb továbbképzések. 

 



Idén senki nem jelezte azt, hogy szakvizsgát szeretne tenni, jelenleg egyetemi tanulmányait Tompos Zsuzsanna végzi spanyol nyelvből, aki ehhez pénzbeli 

és időbeli támogatást is kap. Több kollégának a 120 órás továbbképzést kell folytatnia, ehhez lehetőség szerint ingyenes továbbképzések szervezésével, 

helyben való megszervezésével tud hozzájárulni az iskola.  

A szavazás során a jelen lévő kollégák egyhangúlag elfogadták a továbbképzési tervet.” 

Védett korúak: SVK, MFl, SzA,FGy,JA,PaG,Pó G,MÁ, KVG,Hj,RVA,KL,HT,PI,VBGy,HDI,MPÁ, KIM,VM 

A 30 órás  képzéseket vállalták: GFR,EJ,NyWGy,KR,CA,HSÉ,MMG,PT,BI,HA,TZS,HE,ÜTK,GZ. 
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A beiskolázási terv készítési kötelezettséget a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22) Korm. rendelet írja elő. 

 

 

 

 

Beiskolázási terv 2017/2018-as tanév 

Hamvas Béla Gimnázium, 2840 Oroszlány, Kossuth L. u. 2. 
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Sor-

sz. 

Név, 

végzettség 

szakképzettség 

Munka-kör 7 éves 

tovább- 

képzési ciklus 

vége 

A továbbképzés kezdés 

időpontja 

befejezés 

várható 

időpontja 

várható távollét 

ideje 

(szakvizsga 

esetén esetleges 

szakmai 

gyakorlat ideje, 

helye) 

képzési  

díj 

(felsőfokú 

int-i 

képzésnél 

Ft/félév) 

 

útiköltség 

összege 

(felsőfokú 

int-i 

képzésnél 

Ft/félév) 

helyettesítés 

megoldása, 

amennyiben 

szükséges 

  

szerve-zője meg- 

nevezése 

idő-

tartama

/ 

órák 

száma 

1.  Bán ildikó 

 

intézményvez

ető-helyettes 
2022 

 

meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

2.  Czeti Antónia 

 

középiskolai 

tanár 
2020 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

3.  Eichardt János 

 

középiskolai 

tanár 
2020 Tempus 

Közalapítvány 

EEFectAlma a 

fán-digitális 

pedagógus 

pilot program 

250 2017.01-

2017.12. 

2017.12. folyamatban lévő  

1 éves képzés 

nincs nincs a 32 óra terhére 

ellátható a többi 

kollégával 

4.  Gánicsné Forgács 

Réka 

 

középiskolai 

tanár 
2020 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 



5.  Gőgh Zoltán 

 

középiskolai 

tanár 
2020 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

6.  Handl Attila 

 

középiskolai 

tanár 
2020 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

7.  Hezler Edit 

 

középiskolai 

tanár- 

könyvtáros 

tanár 

2022 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

8.  Horváthné Schein 

Éva 

 

középiskolai 

tanár 
2020 BME közoktatás 

vezetői 

szakvizsga 

1,5 tanév 2017.02.15. 2018.07. péntekenként, egy3 és 

2 napos  

130.000Ft/félév kb 10.000 Ft/ 

hó 

a 32 óra terhére 

ellátható 

9.  Nyerges-Wohlk 

Gyöngyi 

 

középiskolai 

tanár 
2022 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

10.  Majorovitsné 

Mózes Gertrúd 

 

középiskolai 

tanár 
2020 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

11.  Póczos Tamás 

 

középiskolai 

tanár 
2022 Tempus 

Közalapítvány 

EEFectAlma a 

fán-digitális 

pedagógus 

pilot program 

250 2017.01-

2017.12. 

2017.12. folyamatban lévő  

1 éves képzés 

nincs nincs a 32 óra terhére 

ellátható a többi 

kollégával 

12.  Tompos Zsuzsanna középiskolai 2023 meghirdetés IKT-eszközök 15 2017.05- 2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 



tanár alatt használata 2018.05 csoporttal) szervezhető a 

képzés 
tudjuk megszervezni az 

iskolában 

13.  Ürmös Terézia Klára középiskolai 

tanár 
2020 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

14.  Kürti Renáta iskola- 

pszichológus 
2022 meghirdetés 

alatt 

IKT-eszközök 

használata 
15 2017.05-

2018.05 

2018.07. 2 nap ( a saját 

iskolában szervezett 

csoporttal) 

kb.30 000Ft nincs, ha az 

iskolánkban 

szervezhető a 

képzés 

nem szükséges, ha 

tanítási napon kívül 

tudjuk megszervezni az 

iskolában 

Összesen: 14 fő         590.000Ft 10.000Ft/hó a 32 óra terhére 

ellátható a többi 

kollégával 

 

A beiskolázási tervben csak azokat a kollégákat tüntettük fel, akik még nem léptek a „Védett” korba. 

A fenti táblázat kitöltése az alábbi segédtáblák szerint történt. 

 

1. segédtábla: 

A Hamvas Béla Gimnázium jelenleg is aktív pedagógusainak továbbképzései 2013. január elsejétől  

  

Újabb 

diploma Szakvizsga Akkreditált továbbképzés 

Nem akkreditált 

továbbképzés Pénzbeli támogatást kapott 

Bán ildikó   

Közoktatás 

vezető 2015. 

06. 19. 

Számítógép alkalmazási lehetőségei 2015. 11. 02. 30 

órás, Ecovenció gazdasági ismeretek 2016. 02. 10. 30 

órás Intézményvezető helyettesek szakmai 

kongreszusa 2015. 12. 11. 30 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

nem 



Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

Czeti Antónia     

Számítógép alkalmazási lehetőségei 2015. 11. 02. 30 

órás Ecovenció gazdasági ismeretek 2016. 02. 10. 30 

órás    Pályaorientáció 2015. március 5-25. 30 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Eichardt 

János 
    

Számítógép alkalmazási lehetőségei 2015. 11. 02. 30 

órás Interaktív táblák és tanulói válaszadó 

rendszerek pedagógiai alkalmazása 2016. 11. 17-19. 

30 órás     Pályaorientáció 2015. április 30 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Gánicsné 

Forgács Réka 
    

Mindennapi Pénzügyeink 2016. 02. 18-20. 30 órás             

Geogebra 2015. 02.07. 60 órás   Pályaorientáció 

2015. április 30 órás                                                           

Pályaorientáció 2015. március 5-25. 30 órás 

ökoiskola mentori képzés 60 óra 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 



Gőgh Zoltán       

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Handl Attila     
Ecovenció gazdasági ismeretek 2016. 02. 10. 30 órás     

Pályaorientáció 2015. március 5-25. 30 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Hezler Edit 

Könyvtári 

szakember 

2015. 01.24. 

  

Érettségi elnöki 2015. 04. 16.  5 órás                                   

Képzők képzése 2015. 06. 24.  30 órás                                    

Tiéd a szótár 2015. 09. 29.  5 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Horváthné 

Schein Éva 
  

Közoktatás 

vezető 

elkezdve 2017. 

február 

Ecovenció gazdasági ismeretek 2016. 02. 10. 30 órás   

Geogebra 2015. 02.07. 60 órás                           

Pályaorientáció 2015. március 5-25. 30 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

folyamatban  70.000Ft 



Kürti Renáta       

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Nyerges-

Wohlk 

Gyöngyi 

  

Közoktatás 

vezető 2015. 

06. 19. 

Számítógép alkalmazási lehetőségei 2015. 11. 02. 30 

órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Majorovitsné 

Mózes 

Gertrúd 

    
Számítógép alkalmazási lehetőségei 2015. 11. 02. 30 

órás  Pályaorientáció 2015. március 5-25. 30 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Póczos Tamás   

Fejlesztő-

diferrenciáló 

pedagógos 

2015. 06. 27.  

Számítógép alkalmazási lehetőségei 2015. 11. 02. 30 

órás Parlamentarizmus 2016. 12. 16. 32 órás 

Magyarország XX. Századi története 2016. 04.03. 30 

órás                         Érettségi elnöki 2016. 01.06. 30 

órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 



Ürmös Teréz 

Klára 
    

Számítógép alkalmazási lehetőségei 2015. 11. 02. 30 

órás  Pályaorientáció 2015. március 5-25. 30 órás 

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

nem 

Tompos 

Zsuzsanna 

Spanyol 

nyelvtanár 

2016. június 

    

Ne kockáztass, tankockázz 

2016. 12. 07.  5 órás 

Önértékelés-tanfelügyelet 

2017. 02. 10. 5 órás 

Pedagógusok előmeneteli 

rendszere 2017.03.05. 5 óra 

2*100000Ft 

 

 

2. tábla: 
 

  

120 órához hiányzó 

óraszám 

beszámítási időszak 

kezdete 

beszámítási időszak 

vége 50 éves lesz 

Folyamatban lévő 

tanulmányok 

            

Bán Ildikó 30 2015 2022 2023.06.20   

Czeti Antónia 30 2013 2020 2025.05.13   



Eichardt János 0 2013 2020 2026.07.02 1 éves képzés 

Gánicsné Forgács Réka 0 2013 2020 2026.01.06   

Gőgh Zoltán 30 2013 2020 2018.12.30   

Handl Attila 60 2013 2020 2023.02.24   

Hezler Edit 120 2015 2022 2020.03.04   

Horváthné Schein Éva 0 2013 2020 2024.04.02 szakvizsga 

Kürti Renáta 120 2015 2022 2026.08.29 30 órás képzés 

Nyerges- Wohl Gyöngyi 90 2015 2022 2026.08.21   

Majorovitsné Mózes 

Gertrúd 60 2013 2020 2024.01.26   

Póczos Tamás 0 2015 2022 2024.01.23 1 éves képzés 

Ürmös Terézia Klára 60 2013 2020 2019.11.09   

Tompos Zsuzsanna 120 2016 2023 2023.07.20   

 

 

 

 



 


