
Az Oktatói Továbbképzési Rendszer létrehozásának és működtetésének jogszabályi háttere 

 

 

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 50. § (1) bekezdésében rögzítettek: 

 

50. § [Az oktató továbbképzése és előmeneteli rendszere] 

     (1) Az oktató négyévenként legalább hatvan óra továbbképzésben vesz részt. A szakirányú 

oktatásban oktatott tantárgy oktatójának továbbképzését elsősorban vállalati környezetben vagy 

képzőközpontban kell teljesíteni. Megszüntethető annak az oktatónak a jogviszonya, aki a 

továbbképzésen önhibájából nem vett részt vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 

 

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet 142-143. § bekezdésében foglaltak: 

 

142. § (1) A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, 

bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a szakmai oktatás keretében a 

foglalkozások megtartásához, a szakképző intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a 

vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a szakképző intézmény irányítási, 

vezetési feladatainak ellátásához. 

(2) Az oktatónak olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a 

szakképzettségéhez kapcsolódó ismeretek és jártasság megújításához, illetve kiegészítéséhez. Az 

intézményvezetőnek olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az 

intézményvezetői ismeretek és jártasságok megújításához, illetve kiegészítéséhez. 

(3) Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az oktató, ha a rá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra. 

(4) A továbbképzést a szakképzésért felelős miniszter szervezi meg és finanszírozza. A 

szakképzésért felelős miniszter a továbbképzés megszervezése keretében biztosítja az (1) és (2) 

bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő képzések igénybevételét. Az elérhető 

képzések listáját a szakképzésért felelős miniszter a tárgyévre vonatkozóan február tizenötödikéig 

a honlapján közzéteszi. 

(5) A továbbképzés teljesítését a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben kell 

nyilvántartani. 

(6) A szakképző intézmény Szkt. 40. § (1) bekezdés d) pontja szerinti munkakörben 

foglalkoztatott alkalmazottja továbbképzésére az oktató továbbképzésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

143. § A rendvédelmi szakképző intézmény oktatója minden tanévben valamely rendvédelmi 

szervnél vagy oktatási intézménynél szakmai gyakorlaton vesz részt a rendvédelmi szakképző 

intézmény igazgatója által meghatározottak szerint. 

 

 


