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PEDAGÓGUSOK JELENTKEZÉSE TOVÁBBKÉPZÉSRE  

 

Amint már levélben több alkalommal is jeleztük, a pedagógusok továbbképzésre való jelentkezését 2017. januártól 

egy új informatikai felület szolgálja, melynek elérhetősége:  

https://tovabbkepzes.sulinet.hu 

Az Oktatási Hivatal által működtetett rendszer célja, hogy a Pedagógiai Oktatási Központok által nyújtott képzésekről 

lehetőséget biztosítson a pedagógusok számára az információk megszerzésére, a képzésekre történő jelentkezésre,  

a jelentkezéshez szükséges dokumentumok feltöltésére.  

A rendszer előnye, hogy átlátható módon, a meghirdetett képzési csoportokat folyamatosan „láttatva”, a csoportok 

valamennyi szükséges adatát és információját tartalmazza, így a képzésekre való jelentkezés előtt látható, mire 

számíthat a jelentkező pedagógus. (helyszínek, időpontok, időbeli elrendezés, képzési szerkezet, jelenléti és 

távszakaszok aránya, követelmények, stb.). Előnye továbbá még az is, hogy megtekinthető, az adott továbbképzési 

témában hol szerveződik még képzés a szomszédos megyékben. 

Szeretnénk jelezni, hogy ez a felület az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai (továbbiakban: POK) 

által szervezett, akkreditált pedagógus-továbbképzésekre vonatkozik.  

A pedagógus-továbbképzési jegyzéken szereplő, de nem az Oktatási Hivatal által hirdetett és szervezett 

továbbképzésekre való jelentkezéshez (http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx) 

nem ezt a felületet kell használni, hanem továbbra is a Szervező (más képző szervezet) gyakorlatának 

megfelelően történik a továbbképzésre való jelentkezés. 

Milyen lépéseket kell megtenniük a továbbképzésre való jelentkezés esetén? 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szervező felület használatára egy kézikönyv is letölthető, valamint egy video is 

segíti a használatot! 

A felület használatához az alábbi lépések megtételére van szükség 

1. Előkészítés 

2. Regisztráció 

3. Bejelentkezés 

4. Saját profil létrehozása 

5. Képzésre való jelentkezés/a felület használata 

1. Előkészítés 

1.1. Minden pedagógus, aki most vagy a későbbiekben szeretne részt venni vagy részt kell vennie pedagógus 

továbbképzésben, el kell készítenie a diplomamásolata(i) és szakmai önéletrajza szkennelését. 

1.2. A pedagógus saját (nem intézményi!) e-mail címének azonosítása, amely működő, folyamatosan 

elérhető postafiókot takar, mert a továbbiakban ez lesz a kapcsolattartás kommunikációs csatornája. 

  

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx
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2. Regisztráció 

2.1. Keresse fel a https://tovabbkepzes.sulinet.hu oldalt.  

Elképzelhető, hogy a hivatkozásra kattintva nem nyílik meg a felület, ez esetben javasoljuk, hogy nyisson 

meg egy böngészőt (Google, Mozilla Firefox, Internet Explorer) és a kereső ablakba írja be: 

http://tovabbkepzes.sulinet.hu 

A megjelenő nyitóoldalon máris számos információt talál, érdemes itt elidőznie, mert innen letöltheti a 

kézikönyvet és a videot is. 

 

2.2. Regisztráció 

Kattintson a jobb felső sarokban a „Regisztráció” gombra. A megnyíló felületen olvassa el és fogadja 

el a „Felhasználási feltételek”-et és az „Adatvédelmi tájékoztató”-t, majd adja meg a kért adatokat: 

 

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/
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A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy legalább 8, maximum 40 karakter lehet. A „Regisztráció küldése” 

gombra kattintva az Ön által megadott e-mail címére érkezik egy megerősítést kérő link.  

Nézze meg a postafiókját, klikkeljen a kapott linkre. 

Gratulálunk, Ön most már regisztrált felhasználója a képzésszervezőnek! 

3. Belépés 

A „Sikeres regisztráció” üzenetet követően ismét keresse fel a képzésszervező fő oldalát, és az Ön által 

megadott e-mail címmel és jelszóval most már a „Belépés” gombra klikkeljen.  

Ha belépett, ez a felület lesz az Ön személyes „emlékezete”: 

 itt láthatja azokat a képzéseket, amelyekre jelentkezni lehet valamennyi POK esetében (Képzések), 

 az Ön jelentkezéseit (Jelentkezéseim),  

 hogy milyen képzésekre adott le igényt, kért róla információt, stb., (Képzés részvételi igényeim), 

 és itt láthatja azokat a képzéseket is, amelyeket a POK-ok, közötte a Salgótarjáni POK is publikált, 

azaz megszervez (Meghirdetett képzések). Ez utóbbiról még később szó lesz. 

 Az utolsó fülön azokat az értesítéseket kap(hatja), ha nevelőtestületi képzésre, vagy ún. zárt képzésre 

(azonosított célcsoport számára szervezett, pl. szaktanácsadók, történelem tanárok, stb.) jelentkezik 

(Meghívóim). 

Ha eddig minden szabályosan zajlott, meg fog jelenni az Ön neve a jobb felső sarokban, mellette egy rövid, legördülő 

menüvel, a következő lehetőségeket kérve/felajánlva: saját profil, jelszó változtatása, kijelentkezés. 

 

Kattintson a „Saját profil” lehetőségre. 

4. Saját profil létrehozása 

A „Saját profil” az Ön adatait tartalmazza, kérjük, hogy pontosan töltse ki, hiszen a tanúsítványán szereplő adatok 

innen generálódnak majd. Kitöltése a „Szerkeszt” gombra kattintással lehetséges, valamint itt lehetséges javítania 

az adataiban történt változásokat is. Ezt bármikor megteheti, ugyanakkor az Ön személyes adatainak 

karbantartása az Ön feladata és felelőssége is egyben! 

Ennek az oldalnak az alján találja azt a helyet, ahová a beszkennelt önéletrajzát és diploma/diplomái másolatát a „Tallózás” 

gomra kattintva feltöltheti (amennyiben több diplomája is van, akkor is egy dokumentumban szerepeljenek): 

 

Jó hír, hogy mindezt csak egyetlen alkalommal kell megtenni (regisztráció, saját profil létrehozása, dokumentum-

feltöltés), innentől már csak az esetleges változások érvényesítése az Ön feladata a „Saját profil”-ban. 
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5. Jelentkezés képzésre/ a felület használata 

Eddigi tapasztalataink alapján a képzésre való jelentkezés folyamata számos esetben nem volt megfelelő, bár már két 

képzés indulhatott az önálló jelentkezésekkel. 

A 3. pont második bekezdésében említettem, hogy a saját e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezéskor a „saját 

emlékezet”, azaz a regisztrált felhasználó menüpontjai láthatók. A „Képzések” menüpont alatt valamennyi képzés  

megtalálható, amelyet az Oktatási Hivatal szervez(het). Itt is jelentkezhet képzésre, illetve a „Részvételi igény” 

gomb alatt jelezheti részvételi igényét. 

Ha azonban publikált, azaz konkrétan megszervezendő képzésre kíván jelentkezni, ebben az esetben a 

„Meghirdetett képzések” menüpontot válassza, az adott képzés melletti „Jelentkezés” gombra kattintva.  

A meghirdetett képzésre történő jelentkezés során megtalálja a képzés továbbképzési szerződését, valamint az adott 

képzésről szóló tájékoztatót. 

 

Új elem a képzésre történő jelentkezés esetében, hogy a Képzési szerződésen és a Tájékoztatón kívül egy harmadik 

dokumentumot is talál itt a jelentkező: egy Vezetői nyilatkozat űrlapot. Ez utóbbi dokumentumot szükséges 

kinyomtatni, kitölteni és a vezetővel aláíratni, lepecsételni, és vagy szkennelve elküldeni a szervező Pedagógiai 

Oktatási Központba, vagy kinyomtatva elhozni a képzés első napjára. A dokumentum célja, hogy igazolható 

legyen, hogy a képzésre történő jelentkezés az intézményvezető tudtával és támogatásával valósul meg. 

Kedves Pedagógus Kollégák! 

Jelen hírlevelünkben csak a legfontosabb, a jelentkezéshez nélkülözhetetlenül szükséges tennivalókat vettük számba.  

Ezen kívül még számos funkciója van a felületnek (pl. itt adhatók meg a képzésről történő visszajelzések, itt olvashatják a 

képzési feladatok ellátásáról szóló visszajelzéseket, itt lehet félkérést követően trénerként regisztrálni, stb.)  

Javasoljuk, hogy töltsék le a „Felhasználói útmutató” című kézikönyvet, és olvassák el figyelmesen. Szükség esetén 

minden további kérdésre választ adunk.  Várjuk jelentkezéseiket! 

Dupákné Gecse Adél 

szolgáltatói adminisztrátor, képzésszervező 

Dupakne.Gecse.Adel@oh.gov.hu 

32/310-574 

 
 
 
 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
Telefon/Fax: (+36-32) 314-814; (+36-32) 310-574 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 
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