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I. Bevezető 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) található a pedagógusok gyakornoki idejére, szakmai 

gyakorlati idejére vonatkozó szabályozás.  

A Rendelet az évek során többször módosult, így a szakmai gyakorlati időre, gyakornoki időre 

vonatkozó szabályozás is.  A dokumentumban a Rendelet különböző időbeli hatályossága alapján 

találhatóak meg a gyakornoki időre vonatkozó szabályok, mivel a jogviszony létesítésekor hatályban 

lévő Rendelet alapján kell megállapítani a pedagógus számára a gyakornoki időt.  

Felhívom szíves figyelmét, hogy a pedagógus szakmai gyakorlati ideje és gyakornoki ideje 

különbözhet, mivel lehetséges, hogy a pedagógusnak több év szakmai gyakorlati ideje van, mint 

gyakornoki ideje (a gyakornoki idő újraindulása miatt). 
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II. Szakmai gyakorlati idő 

A Rendelet 6. § és 6/A. § szakaszában található a szakmai gyakorlati időre vonatkozó jelenleg 

hatályos szabályozás: 

„6. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges 

szakmai gyakorlatnak kell elfogadni 

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban, 

b) a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban, 

c) az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében, 

d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, 

e) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, 

f) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) igazolása alapján közszolgálati 

jogviszony keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy 

g) kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

eltöltött időt. 

(2) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az (1) bekezdésben foglaltakon kívül szakmai 

gyakorlatnak kell tekinteni az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok keretében: 

a) a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött szakmai 

munkakörben, vezető beosztásban, 

b) a szociális-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, terepkoordinátori 

tevékenységgel összefüggő munkakörben, vagy 

c) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony 

keretében a gyermek- és ifjúságvédelem országos irányításával összefüggő munkakörben 

eltöltött időt is. 

(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) 

és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy 

részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább 

hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki 

szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. 

(4) A (3) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, ha a gyakornok legalább egy alkalommal 

sikertelen minősítő vizsgát tett. 

(5) Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy korábbi munkáltatója a besoroláskor szakmai 

gyakorlatként vette figyelembe a (2) bekezdésben szereplő időt, és a pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatott személy ezt követően nem a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben létesít foglalkoztatási 

jogviszonyt, a korábban figyelembe vett szakmai gyakorlat időtartama emiatt utóbb nem csökkenthető. 

6/A. §15 (1) A 6. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat 

időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 napos időtartam felel meg. 

(2) A szakmai gyakorlat megállapításakor az azonos időtartamra figyelembe vehető több, egyidejűleg 

fennálló jogviszony közül csak egy jogviszony számítható be. 

(3) A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be 

a) a munkaviszony jellegű jogviszony szünetelésének harminc napot meghaladó időtartama, továbbá 

b) a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus munkaideje nem érte el a munka 

törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti általános teljes napi munkaidő 

alapulvételével számított heti munkaidő huszonöt százalékát. 
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(4) A (2) bekezdésben, valamint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározottaktól eltérően, ha a 

pedagógus egyidejűleg több részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban állt, és ezekben a 

szerződésben vagy kinevezésben foglalt heti munkaidő az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő 

alapulvételével számított heti munkaidő huszonöt százalékát elérte, ezt az időszakot el kell ismerni 

szakmai gyakorlatként.” 

A Rendelet 1/A. § szakaszában találhatóak az fentebb említett jogviszonyok értelmezése: 

„E rendelet alkalmazásában: 

1. foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony, 

2. munkaviszony jellegű jogviszony: a munkaviszony, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 87/A. § (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok, 

3. munkaviszony jellegű jogviszony szünetelése: a jogviszonynak az az időtartama, amely alatt a felek 

jogviszonyból eredő kötelezettségeik teljesítését jogszabályi előírás vagy megállapodásuk alapján 

kölcsönösen szüneteltetik, (…)” 
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III. Pedagógus I. fokozatba való sorolás hat év munkaviszony 

jellegű jogviszony alapján 

Amennyiben a Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti munkakörökben és jogviszonyokban összesen 

nincs két év szakmai gyakorlata a pedagógusnak, de a pedagógus munkakörre szóló jogviszonya 

létesítésekor rendelkezett legalább hat év közalkalmazotti jogviszonnyal vagy  munkaviszonnyal, 
a Rendelet 6. § (3) bekezdését kellett alkalmazni.  A Rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti hat évet 

bármilyen munkakörben (akár a köznevelési ágazathoz egyáltalán nem kapcsolódó szakterületen) 

meg lehet szerezni.  

Tehát ha a pedagógust pedagógus-munkakörre alkalmazzák és legalább hat év nem pedagógus 

munkakörben megszerzett szakmai gyakorlattal vagy részben a 6. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

jogviszonyban, részben más munkakörben megszerzett, legalább hat év munkaviszony jellegű 

jogviszonnyal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba kell besorolni az alkalmazásakor. 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 294. § (1) bekezdés 

f) pontja értelmében munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési 

kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződés, a 

gazdasági társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység 

ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás. A vállalkozóként végzett tevékenység 

tehát munkavégzésre irányuló jogviszony, de nem munkaviszony. 

Tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény nem értelmezi a 

munkaviszony fogalmát, a munkaviszonyt szűken kell értelmezni, így a munkavégzésre 

irányuló jogviszony nem tartozik e fogalomba. 
Szakmai véleményünk szerint a vállalkozóként eltöltött idő - a fent kifejtettek alapján - a 

szakmai gyakorlati időbe, illetve a 14. § (3) bekezdés szerinti gyakorlati időbe nem 

számítható be.  
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2013.08.25-én létrejött határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony esetén: 

 

A három év szakmai gyakorlati idő megszerzését követő hónap első napjával Pedagógus I. 

fokozatba kerül besorolásra a pedagógus, azaz 2016.09.01-jén! 

 

Amennyiben a Rendeletben szabályozott gyakornoki időt és minősítő vizsgát választotta a 

pedagógus, akkor a 2015. évi minősítési eljárásban sikeres minősítő vizsgát tett pedagógust 

2016. január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba kellett sorolni. 
 

IV. Gyakornoki idő számítása pedagógus/pedagógiai előadó/ 

pedagógiai szakértő munkakörök esetén 

Kérjük, hogy a pedagógus jelenlegi jogviszonyának létrejöttének dátuma alapján válassza ki az 

alábbiak közül a megfelelő intervallumot annak érdekében, hogy a pedagógus gyakornoki idejét, 

helyesen megállapíthassa: (Az időszakra való kattintást követően a kiválasztott időszakhoz jut.) 

 2013. szeptember elseje előtt létesített a pedagógus jogviszonyt 

 2013. szeptember 01. - 2015. április 16. között létesített a pedagógus jogviszonyt 

 2015. április 17. - 2015. szeptember 8. között létesített a pedagógus jogviszonyt 

 2015. szeptember 9-én vagy azt követően létesített a pedagógus jogviszonyt 

 

1. 2013. szeptember elseje előtt létesített a pedagógus jogviszonyt 

Közalkalmazotti jogviszony – határozatlan idejű: 

A Rendelet 36. § (1) bekezdése alapján: 

„A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet 

hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet 

hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a 

közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. 

gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a 

Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat 

megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.” 

A Rendelet egyértelműen meghatározza, hogy a 2013. szeptember elseje előtt létesített, határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony esetében, a Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusokra 

vonatkozóan a Kjt. (22. §) rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a gyakornok, a Kjt. szerinti 

három év gyakornoki idő leteltét követően „megfelelt” minősítést kap az intézményvezetőtől, akkor a 

következő hónap első napjával Pedagógus I. fokozatba lép. 

A Rendelet 36. § (1) bekezdése 2014 márciusában a következőkkel egészült ki: 

„A gyakornok kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt 

keletkezett.” 

Tehát a 2013. szeptember elseje előtt határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítő 

Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusnak lehetősége volt arra, hogy a Kjt. szerinti három év 

gyakornoki idő letöltése (amennyiben kötöttek ki számára) és a Kjt. szerinti minősítés helyett a 

Rendeletben szabályozott gyakornoki időt és minősítő vizsgát válassza. Az ezzel a lehetőséggel élő 

pedagógusoknak a 2014. április 30-ig kellett a 2015. évi minősítő vizsgára jelentkezniük.  
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Közalkalmazotti jogviszony – határozott idejű: 

Ha az érintett pedagógust határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatják és jogviszonya 

2013. szeptember elseje előtt keletkezett és azóta folyamatos (valamint feltételezzük, hogy esetében 

gyakornoki időt nem kötöttek ki), a Rendelet szabályai nem vonatkoznak rá, valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) csak határozatlan 

idejű kinevezés esetén írta elő a gyakornoki idő kikötését. Így az érintett pedagógusnak sem a korábbi, 

sem az új jogi szabályozás alapján nincs gyakornoki ideje és a gyakornoki követelményeknek sem kell 

eleget tennie. Tehát nem kellett, lehetett a pedagógust minősítő vizsgákra jelentkeztetni.  

 

Amennyiben a pedagógus megszerezte a két év szakmai gyakorlati időt, a megszerzését követő 

hónap első napjával Pedagógus I. fokozatba kellett besorolni (gyakornoki vagy minősítő vizsga 

letétele nélkül).  

 

2013.08.25-én létrejött határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén: 

 

A két év szakmai gyakorlati idő megszerzését követő hónap első napjával Pedagógus I. fokozatba 

került besorolásra a pedagógus, azaz 2015.09.01-jén! 

 

Munkaviszony- határozott, határozatlan idejű: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (20) bekezdése 

szerint: 

„A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. 

szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus 

I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban 

töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti 

kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül 

besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. 

fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján.” 

A Rendelet 36. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki: 

„A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet 

hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet 

hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) 

Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. 

gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a 

Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A gyakornok kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a 

gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha 

jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év 

szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.” 

Amennyiben az érintett pedagógus 2013. szeptember elsején nem rendelkezett legalább két év 

szakmai gyakorlati idővel, Gyakornok fokozatba került besorolásra. A Rendelet kimondja, hogy a 

2013. szeptember elseje előtt jogviszonyt létesített, Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év 

szakmai gyakorlat megszerzése után a következő hónap első napjával Pedagógus I. fokozatba kell 

sorolni (minősítő vizsga letétele nélkül).  
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A Rendelet 36. § (1) bekezdése csak a Kjt. alá tartozó határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott 

pedagógusok esetében tette lehetővé, hogy jelentkezzenek minősítő vizsgára, és bekerüljenek a 2015. 

évi minősítési tervbe. 

2013.08.31-én létrejött jogviszony Mt. hatálya alá tarozó pedagógus esetén: 

A két év szakmai gyakorlati idő megszerzését követő hónap első napjával Pedagógus I. fokozatba 

került besorolásra a pedagógus, azaz 2015.09.01-jén! 

 

2. 2013. szeptember 01. - 2015. április 16. között létesített a pedagógus 

jogviszonyt 

A szabályozás vonatkozik a közalkalmazotti jogviszonyra, a munkaviszonyra, határozatlan, határozott 

idejű foglalkoztatásra. 

A pedagógus munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszonya létesítésekor az intézményvezetőnek meg 

kellett vizsgálni a pedagógus szakmai gyakorlati idejét, és amennyiben nem rendelkezett két 

(naptári) év szakmai gyakorlati idővel, úgy Gyakornok fokozatba került besorolásra.  

Ugyanis a Rendelet 2. § (1) - (3) bekezdése az alábbiakat mondta ki: 

„ 2. § (1) A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, 

valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottat (a továbbiakban: pedagógus) Gyakornok fokozatba (a továbbiakban: gyakornok) 

kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése 

kötelező. 

 (2) Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves 

időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A gyakornok 

 a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

 b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában 

tesz minősítő vizsgát. 

 (3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba kell 

besorolni.” 

A Gyakornok fokozatba besorolt pedagógus számára a jelenlegi foglalkoztatási jogviszony 

létesítésétől számított két év gyakornoki időt kellett kikötni, melynek leteltekor a pedagógusnak 

gyakornoki vizsgát kell/kellett tennie. A pedagógus korábban pedagógus munkakörben, jogszerűen 

eltöltött ideje a gyakornoki időbe nem számítható be, viszont a szakmai gyakorlati idejébe beszámít. A 

korábbi gyakornoki idő beszámítása csak abban az esetben áll fenn, ha az előző jogviszonya 

áthelyezéssel szűnt meg, egyéb esetben a jogfolytonosság hiánya miatt nem számítható be. 

2013. szeptember 1-jén jött létre a pedagógus jogviszonya: 

 

1. A pedagógus nem rendelkezik kettő év szakmai gyakorlati idővel, ezért Gyakornok besorolásba 

került. Volt egy korábbi jogviszonya, amely 9 hónap időtartamú volt és nem áthelyezéssel 

szűnt meg. 2013. szeptember 1-jén a pedagógus számára kettő év gyakornoki időt kellett 

kikötni, mivel korábbi jogviszonya nem számítható be. Gyakornoki ideje 2015. augusztus 31-

én jár le. 

 

2. A pedagógus nem rendelkezik kettő év szakmai gyakorlati idővel, ezért Gyakornok besorolásba 

került. Volt egy korábbi jogviszonya, amely 9 hónap időtartamú volt áthelyezéssel szűnt 

meg. 2013. szeptember 1-jén a pedagógus számára a fennmaradó időt kellett kikötni (15 

hónapot), mivel korábbi jogviszonya beszámítható. A pedagógus gyakornoki ideje 2014. 

november 30-án jár le. 
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3. 2015. április 17. - 2015. szeptember 8. között létesített a pedagógus 

jogviszonyt 

A Rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései értelmében: 

„ (1) A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, 

valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottat (a továbbiakban: pedagógus) Gyakornok fokozatba (a továbbiakban: gyakornok) kell 

besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése 

kötelező. 

(2) A gyakornoki idő két év. A gyakornoki idő kikötésekor a jogviszony létesítése előtt megszerzett 

szakmai gyakorlatot be kell számítani, azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell 

a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha a határozott időre szóló közalkalmazotti 

jogviszony, munkaviszony időtartama rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki 

idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni. 

(2a) A gyakornok 

a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában 

tesz minősítő vizsgát.” 

A gyakornoki időbe a jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlatot be kellett számítani, 

így a munkaszerződésben/kinevezésben a 2 évhez szükséges fennmaradó időt kellett kikötni (vagy 

amennyiben a határozott idő lejárta hamarabb következik be, akkor azt a napot). Tehát a Gyakornok 

fokozatba besorolt pedagógusnak nem kell feltétlenül egy intézményben eltöltenie a gyakornoki 

idejét.  

Ugyanakkor arra is felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az új jogviszony a korábbi jogviszony 

lejárta előtt, annak meghosszabbításával jön létre, vagy a pedagógus esetleges új jogviszonya más 

intézménynél áthelyezéssel létesül, akkor a jogviszony folyamatos, ezért a gyakornoki vizsga hónapja 

sem változik. Amennyiben a gyakornoki vizsga éve nem változik, úgy a gyakornok határozott idejű 

jogviszonyának a megszűnését nem kell jelezzék az Oktatási Hivatalnak, csak azt, hogy melyik 

hónapban jár le a gyakornoki idő (két év). 

 

A pedagógus 2015. május 2-án létesített jogviszonyt: 

1. A pedagógus rendelkezik 8 hónap gyakornoki idővel, így 2015. május 2-án számára a 

fennmaradó 16 hónapot kell kikötni gyakornoki időként. Gyakornoki ideje 2016. szeptember 

1-jén jár le. 

 

2. A pedagógus rendelkezik 25 hónap gyakornoki idővel, így számára nem kellett kikötni 

gyakornoki időt, hanem Pedagógus I. fokozatba kellett besorolni. 
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4. 2015. szeptember 9-én vagy azt követően létesített a pedagógus jogviszonyt 

A Rendelet 2. § szakasza értelmében: 

„(1) A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör 

betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai 

gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés szerinti esetben a pedagógust 

Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, 

a kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező. 

(2) A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai 

gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell - 

a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha 

az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap 

lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésére legfeljebb hat hónappal 

meg kell hosszabbítani. 

(3) Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) és (2) 

bekezdése szerinti két év szakmai gyakorlattal, de még nincs a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év 

szakmai gyakorlati ideje, számára - kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki 

időt kell kikötni. 

(4) Ha a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt sikertelen minősítő vizsgát tett 

pedagógus létesít újabb foglalkoztatási jogviszonyt, számára két év gyakornoki időt kell kikötni. 

(5) Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, 

mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő 

lejártáig kell kikötni. 

(6) A gyakornok 

a) az (1)-(5) bekezdés szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

b) ha a gyakornoki idő a tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május 

hónapjában 

tesz minősítő vizsgát. 

(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres 

letételének időpontjáig tart. 

(8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 

(…) 

 (11) A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a 

gyakornokot a minősítő vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a minősítő vizsga időpontja - 

különösen a foglalkoztatási jogviszony szünetelése miatt - módosul, erről a gyakornokot írásban 

tájékoztatni kell.” 

Az intézményvezetőnek meg kell vizsgálnia a pedagógus szakmai gyakorlati idejét minden új 

jogviszony esetén. A gyakornoki időbe a jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlatot 

be kell számítani, így a munkaszerződésben/kinevezésben a 2 évhez szükséges fennmaradó időt 

kell kikötni (vagy amennyiben a határozott idő lejárta hamarabb következik be, akkor azt a 

napot). Tehát a Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusnak nem kell feltétlenül egy intézményben 

eltöltenie a gyakornoki idejét.  

Ugyanakkor arra is felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az új jogviszony a korábbi jogviszony 

lejárta előtt, annak meghosszabbításával jön létre, vagy a pedagógus esetleges új jogviszonya más 

intézménynél áthelyezéssel létesül, akkor a jogviszony folyamatos, ezért a gyakornoki vizsga hónapja 

sem változik.  

A pedagógus 2015. szeptember 10-én létesített jogviszonyt: 

A pedagógus rendelkezik 8 hónap gyakornoki idővel, így 2015. szeptember 10-én számára a 

fennmaradó 16 hónapot kell kikötni gyakornoki időként. Gyakornoki ideje 2017. január 9-én jár le. 
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A pedagógus 2015. szeptember 10-én létesített jogviszonyt és kevesebb, mint 1 hónap 

gyakornoki idő hiányzik: 

A pedagógus rendelkezik 23 hónap 1 nap gyakornoki idővel, így 2015. szeptember 10-én számára a 

fennmaradó időt kellene kikötni gyakornoki időként, azonban a Rendelet 2. § (2) bekezdése alapján 1 

hónappal meg kell hosszabbítani a gyakornoki idejét, a pedagógus kérésére 6 hónappal. Eredetileg 

gyakornoki ideje 2015. október 8-án járna le, azonban az egy hónappal meghosszabbított gyakornoki 

ideje: 2015. november 8-án jár le, a pedagógus kérésére 6 hónappal meghosszabbított gyakornoki idő 

2016. április 8-án jár le. 

Amennyiben a pedagógus már rendelkezik legalább két év szakmai gyakorlati idővel, de még nem 

tett minősítő vizsgát, illetve esetében a Rendelet 6.§ (3) bekezdése sem alkalmazható (tehát pedagógus 

munkakörre szóló jogviszonya létesítésekor nem rendelkezik legalább hat év nem pedagógus 

munkakörben megszerzett szakmai gyakorlattal vagy részben a 6. § (1) bekezdésében foglalt 

jogviszonyban, részben más munkakörben megszerzett, legalább hat év szakmai gyakorlattal), 

Gyakornok fokozatba kell besorolni és számára a jogviszony létesítésétől számított hat hónap 

gyakornoki időt kell kikötni. A pedagógus a gyakornoki idő lejártának hónapjában tesz majd minősítő 

vizsgát. 

A pedagógus 2015. szeptember 10-én létesített jogviszonyt és több mint 2 év gyakornoki idővel 

rendelkezik, de nem rendelkezik hat év nem pedagógus munkakörben megszerzett szakmai 

gyakorlattal: 

A pedagógus számára hat hónap gyakornoki időt kellett kikötni, azaz gyakornoki ideje 2016. 

március 9-én jár le. 
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V. Jogszerű foglalkoztatás 

A jogviszony létesítésekor, amikor az intézményvezető megvizsgálja a pedagógus szakmai gyakorlati 

idejét, tekintettel kell lennie arra is, hogy a korábbi foglalkoztatás jogszerű volt-e. Tehát a 

pedagógus rendelkezett-e a munkakör betöltéséhez, jogszabályban előírt (felsőfokú) végzettséggel, 

(pedagógus) szakképzettséggel, vagy az akkor hatályos jogszabályok átmeneti rendelkezései megfelelő 

végzettség hiányában lehetővé tették-e a jogszerű foglalkoztatását. 

A jogszerűtlen foglalkoztatásban eltöltött idő (amikor a pedagógus nem rendelkezett a jogszabályban 

előírt (felsőfokú) végzettséggel, (pedagógus) szakképzettséggel) nem számítható be sem a 

gyakornoki, sem a szakmai gyakorlati időbe! A jogszerűtlen foglalkoztatás időszaka befolyásolhatja 

azt, hogy a pedagógusnak melyik évben kell minősülnie. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 3. melléklete tartalmazza 

a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak képesítési követelményeit. 

Ugyanakkor az átmeneti rendelkezésekre is mindig figyelemmel kell lenni. Pl. 2015. január elsejétől a 

nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkezők jogszerű foglalkoztatása, vagy testnevelő-edző 

szakképzettséggel rendelkezők alkalmazása testnevelőként határozott idővel jogszerű (besorolásuk, 

minősítésük is jogszerű).  

Érdemes figyelni arra is, hogy a jogszabályok 2012. szeptember elseje előtt még lehetővé tették utolsó 

éves hallgató jogszerű alkalmazását.   

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-ig hatályos – 127. § (10) bekezdése 

szerint: 

„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.” 

Amennyiben a pedagógust jogszerűtlenül alkalmazzák, az az időszak sem a szakmai gyakorlati, sem a 

gyakornoki idejébe nem számítható be, és az idő alatt nem jelentkezhet minősítő vizsgára sem, nem 

vehet részt minősítésen. 
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VI. Nyelvvizsga nélkül történő foglalkoztatás 

2015. január elsejével lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 99. § (14) bekezdése: 

„Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető 

be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, 

aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és 

szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga 

letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt 

határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e 

törvény erejénél fogva megszűnik.” 

A fenti jogszabályhely – a meghatározott feltétel teljesülése esetén („Ha a pedagógus-munkakör 

megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be”) lehetőséget ad 

nyelvvizsga hiányában is Gyakornok fokozatú pedagógus besorolásban alkalmazni azokat, akik a 

pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának 

feltételeit teljesítették (abszolutórium) – de csak legfeljebb egy alkalommal. 

Szakmai véleményünk szerint, amennyiben a pedagógus jogviszonya folyamatos és az alkalmazott 

kinevezése/munkaszerződése az Nkt. 99. § (14) bekezdése alapján módosításra került, úgy a 

jogviszony kezdő időpontja (a jogszerű foglalkoztatás kezdő időpontja) 2015. január 1. Minősítő 

vizsgát pedig a jogszerűen, pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás kezdetétől számított 

2 éves gyakornoki idő lejártának hónapjában tesz majd a pedagógus. Ha a pedagógus 

foglalkoztatása az Nkt. 99. § (14) bekezdése alapján, 2015. január elsejétől lett jogszerű, kérjük, hogy a 

KIR személyi nyilvántartásban a pedagógus adatlapján a Gyakornoki besorolás dátumaként is 2015. 

január elsejét rögzítsenek. 

A legfeljebb egy alkalommal történő foglalkoztatás az adott munkáltatóra értendő, tehát az érintett 

pedagógust esetleg korábban már más munkáltató is alkalmazhatta jogszerűen az Nkt. 99.§ (4) 

bekezdése értelmében.  

 

X általános iskola foglalkoztatja a nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkező Z tanítót 

határozott időre (pl. 2015. január elsejétől 2015. június 30-ig), és X intézménynél a határozott idejű 

szerződés/kinevezés lejár. X intézmény már nem foglalkoztathatja tovább a pedagógust. Ugyanakkor Z 

tanító átmehet Y intézménybe, ahol Y intézmény jogszerűen foglalkoztathatja. Természetesen figyelni 

kell a korábban jogszerűen megszerzett gyakornoki idő beszámítására is. Tehát maradva az előző 

példánál: Y intézmény vezetője, amikor alkalmazza Z tanítót pl. 2015. augusztus 24-én, akkor az akkor 

hatályos jogszabály alapján már be kell számítania a korábban megszerzett gyakornoki idejét, és 

számára a két évhez szükséges hátralévő időt kell kikötnie. 
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VII. A bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott személyek, továbbá a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási 

tanácsadóként pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

személyek gyakornoki idejének számítása  

 

A Rendelet 39/J. §  (1) bekezdése részletezi a pedagógus életpályamodellbe 2016.01.01-jén 

bekapcsolódó bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

személyek, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási tanácsadóként 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek Gyakornok, Pedagógus I. fokozatba történő 

besorolását: 

„(1) Azt a bölcsődében, egységes óvoda-bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

személyt, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál örökbefogadási tanácsadóként 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett 

személy), aki 2016. január 1-jén 

a) legalább két év, a II. fejezet 2. alcíme szerinti szakmai gyakorlattal (e § alkalmazásában a 

továbbiakban: gyakorlat) rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a Kjt. alapján 

közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál 

beszámítandó idő szerinti kategóriába, 

b) két évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba 

kell besorolni.” 

A Rendelet 39/J. §  (1) bekezdése alapján az intézményeknek 2016.01.01-jén meg kellett vizsgálni az 

érintett személyek esetében a szakmai gyakorlati időt. Amennyiben rendelkezett kettő év szakmai 

gyakorlati idővel az érintett személy, akkor Pedagógus I. fokozatba kellett besorolni. Abban az esetben, 

ha az érintett személynek meg van a Rendelet 39/J. § (1) a) pontja szerinti két év szakmai gyakorlata, 

de számára korábban a Kjt. alapján gyakornoki időt kötöttek ki és még nem rendelkezett a Kjt. 

szerinti három év szakmai gyakorlattal, akkor 2016. január elsején Pedagógus I. fokozatba kellett 

sorolni. 

Amennyiben az érintett személy nem rendelkezett kettő év szakmai gyakorlati idővel, akkor 

Gyakornok fokozatba kellett besorolni és a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni. (1. pontban leírtak 

szerint). 

 

1. 2016. január 1-je előtt létesített jogviszonyt az érintett személy 

A Rendelet 39/J. §  (4) bekezdése részletezi a 2016. január 1-je előtt létesített jogviszonyok (Gykr. 

hatálybalépése: 2016.01.01.) esetén az érintett személyek gyakornoki idejének megállapítását: 

„A Gykr. hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti munkakörre létesített közalkalmazotti 

jogviszonyok esetében a Kjt.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó 

rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ettől 

eltérően, ha a Gykr. hatálybalépését megelőzően létesített jogviszonyban, az érintett személy számára 

a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor gyakornoki időt nem kötöttek ki, részére a Gykr. 

hatálybalépésekor kell két év gyakornoki időt kikötni és gyakornoki idejére a Kjt. gyakornokra és a 

gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. hatálya alá tartozó érintett 
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személyt, ha munkaviszonya a Gykr. hatálybalépése előtt létesült, két év gyakorlat megszerzése után a 

Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.” 

2016. január 1-je előtt létesített jogviszonyt, gyakornoki idő számára kikötésre került: 

Amennyiben – 39/J. § (1) bekezdése alapján 2016. január 1-jével Pedagógus I. fokozatba nem sorolható 

– az érintett személy jogviszonya 2016. január 1-je előtt jött létre és a jogviszony létesítésekor számára 

gyakornoki időt kötöttek ki, akkor a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni. 

2014.09.02-án jött létre az érintett személy jogviszonya, gyakornoki időt számára kikötöttek: 

Az érintett személy számára a jogviszony létrejöttekor három év gyakornoki időt kötöttek ki. Az 

érintett személy gyakornoki ideje 2017.09.01-jén jár le és a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

2016. január 1-je előtt létesített jogviszonyt, gyakornoki idő számára nem került kikötésre: 

Amennyiben – 39/J. § (1) bekezdése alapján 2016. január 1-jével Pedagógus I. fokozatba nem sorolható 

– a pedagógus munkakörre létesített jogviszonya 2016. január 1-je előtt jött létre és a jogviszony 

létesítésekor számára gyakornoki idő nem került kikötésre, akkor 2016. január 1-jén kettő év gyakornoki 

időt kellett számára kikötni és a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni. 

2014.09.02-án jött létre az érintett személy jogviszonya, gyakornoki időt számára nem kötöttek 

ki: 

Az érintett személy számára a jogviszony létrejöttekor gyakornoki időt nem kötöttek ki. Az érintett 

személy gyakornoki ideje 2017.12.31-én jár le, mivel számára 2016. január 1-jén kettő év gyakornoki 

időt kellett kikötni. A Kjt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Mt. hatálya alá tartozó érintett személy 2016. január 1-je előtt létesített jogviszonyt: 

Az érintett személyt két év szakmai gyakorlat megszerzését követően Pedagógus I. fokozatba kell 

besorolni. 

 

2. 2016. szeptember elsején vagy utána létesített jogviszonyt az érintett személy 

A Rendelet 39/J. §  (2) és (3) bekezdése részletezi a Rendelet hatálya alá becsatlakozó érintett 

személyek gyakornoki idejének megállapítását:  

„(2) Az érintett személy tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő 

vizsgára vonatkozó rendelkezéseit az egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról szóló 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gykr.) hatálybalépését 

követően az (1) bekezdés szerinti munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell 

alkalmazni. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti érintett személy a gyakornoki időt a 2016. év során kitölti, gyakornoki 

idejét a 2. § (2) bekezdéstől eltérően egy évvel, továbbá - amennyiben portfóliójának feltöltésére neki 

fel nem róható okból 2016. november 30-áig nem került sor - további legfeljebb egy évvel meg kell 

hosszabbítani. Fel nem róható oknak minősül különösen, ha az érintett személy jogviszonya 2016. 

november 30-át követően létesül, vagy ha jogviszonya olyan időpontban létesül, hogy az annak 

létesítésétől számított négy hónapnál rövidebb idő áll rendelkezésére a portfólió elkészítésére és 

feltöltésére.” 
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1. Ha az érintett személy 2016. 01.01-jén vagy utána létesített jogviszonyt és nincs beszámítható 

gyakornoki ideje, akkor kettő év gyakornoki időt kellett számára kikötni és a Rendelet szabályai 

alapján kell számítani szakmai gyakorlati idejét, gyakornoki idejét. 

 

2016.02.25-én létesített pedagógus munkakörre szóló jogviszonyt: 

Az érintett személy 2016. 02. 25-én létesít jogviszonyt, korábbi gyakornoki ideje nincs. Az érintett 

személy számára 2016.02.25-én kettő év gyakornoki időt kellett kikötni, amely 2018.02.24-én jár le. 

 

2. Ha az érintett személy 2016. 01.01-jén vagy utána létesített jogviszonyt és van beszámítható 

gyakornoki ideje, akkor a fennmaradó gyakornoki időt kellett számára kikötni és a Rendelet 

szabályai alapján kell számítani szakmai gyakorlati idejét, gyakornoki idejét. 

2016.02.25-én létesített az érintett személy jogviszonyt: 

Az érintett személy 2016. 02. 25-én létesít jogviszonyt, korábbi gyakornoki ideje beszámítható, 

amely 6 hónap. A pedagógus számára 2016.02.25-én 18 hónap gyakornoki időt kellett kikötni, 

amely 2017.08.24-én jár le. 

 

3. Amennyiben a beszámított gyakornoki idő miatt, a kettő éves gyakornoki ideje 2016-ban jár le, 

akkor egy évvel, továbbá további legfeljebb egy évvel meg kell hosszabbítani a gyakornoki időt (fel 

nem róható ok esetén) a Rendelet 39/J.§ (3) bekezdése alapján.  

2016.02.25-én létesített az érintett személy jogviszonyt: 

Az érintett személy 2016. 02. 25-én létesít jogviszonyt, korábbi gyakornoki ideje beszámítható, 

amely 18 hónap. Az érintett személy számára 2016.02.25-én 6 hónap gyakornoki időt kellene 

kikötni, amely 2016.08.24-én járna le. A Rendelet 39/J. § (3) bekezdése alapján azonban további egy 

évvel meg kell hosszabbítani a szakmai gyakorlati idejét, tehát gyakornoki ideje 2017.08.24-én jár 

le. 

 

2016. 09.01-jén létesít a pedagógus jogviszonyt: 

Az érintett személy 2016. 09.01-jén létesít jogviszonyt, korábbi gyakornoki ideje beszámítható, 

amely 22 hónap. Az érintett személy számára 2016. 09.01-jén 2 hónap gyakornoki időt kellene 

kikötni, amely 2016.10.31-én járna le. A Rendelet 39/J. § (3) bekezdése alapján azonban további egy 

évvel meg kell hosszabbítani a szakmai gyakorlati idejét, tehát gyakornoki ideje 2017.10.31-én járna 

le. Azonban mivel továbbra is a 2017. évi minősítési eljárásban kellene részt vennie és 2016.11.30-ig 

portfóliót kellene feltöltenie, ezért a Rendelet alapján további legfeljebb egy évvel meg kell 

hosszabbítani a gyakornoki idejét (fel nem róható ok: a jogviszonya létesítésétől számított négy 

hónapnál rövidebb idő áll rendelkezésére a portfólió elkészítésére, feltöltésére). Tehát az érintett 

személy gyakornoki idejét további 3 hónappal meg kell hosszabbítani, hogy a 2018. évi minősítési 

eljárásban vehessen részt, azaz gyakornoki ideje 2018.01.31-én jár le. 
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VIII. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottak 

gyakornoki idejének számítása 

A Rendelet 39/C. § szakasza részletezi a pedagógus életpályamodellbe 2015.09.01-jén bekapcsolódó 

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottak 

(továbbiakban: érintett foglalkoztatott) Gyakornok, illetve Pedagógus I. fokozatba történő besorolását: 

„A nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottat, aki pedagógus szakképzettséggel és 2015. szeptember 1-jén 

a) már legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek 

minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, 

b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba 

kell besorolni.” 

A Rendelet 39/C. § szakasza alapján az intézményeknek 2015.09.01-jén meg kellett vizsgálni az érintett 

foglalkoztatottak esetében a szakmai gyakorlati időt. Amennyiben rendelkezett kettő év szakmai 

gyakorlati idővel az érintett foglalkoztatott, akkor Pedagógus I. fokozatba kellett besorolni. 

Amennyiben az érintett foglalkoztatott nem rendelkezett kettő év szakmai gyakorlati idővel, akkor 

Gyakornok fokozatba kellett besorolni. 

 

1. 2015. szeptember elseje előtt létesített jogviszonyt az érintett 

foglalkoztatott 

 

A Rendelet 39/E. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki: 

„A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező 

foglalkoztatottak tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára 

vonatkozó rendelkezéseit a 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően ilyen munkakörre létesített 

foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. A 2015. szeptember 1-jét megelőzően ilyen 

munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a Kjt. vhr.-nek a gyakornokra 

és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogyha a közalkalmazott a Kjt. 

és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést 

kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező közalkalmazott kérelmére e rendeletnek a 

gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor 

is, ha a jogviszonya 2015. szeptember 1. előtt keletkezett. Ettől eltérően, ha a 2015. szeptember 1-jét 

megelőzően létesített jogviszonyban, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus 

szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott közalkalmazott számára a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor gyakornoki időt nem kötöttek ki, számára 2015. szeptember elsején kell két év gyakornoki 

időt kikötni és gyakornoki idejére a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. hatálya alá tartozó nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, ha munkaviszonya 2015. szeptember 1-je előtt létesült, két 

év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.” 
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2015. szeptember 1-je előtt létesített jogviszonyt, gyakornoki idő számára kikötésre került: 

Amennyiben az érintett foglalkoztatott jogviszonya 2015. szeptember 1-je előtt jött létre és a jogviszony 

létesítésekor számára gyakornoki időt kötöttek ki, akkor a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni. Az 

érintett foglalkoztatott kérelmére a Rendelet rendelkezéseit kell rá alkalmazni. 

2014.09.02-án jött létre az érintett foglalkoztatott jogviszonya, gyakornoki időt számára 

kikötöttek, Kjt. rendelkezései vonatkoznak rá: 

Az érintett foglalkoztatott számára a jogviszony létrejöttekor három év gyakornoki időt kötöttek 

ki. Az érintett foglalkoztatott gyakornoki ideje 2017.09.01-jén jár le és a Kjt. vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

2015. szeptember 1-je előtt létesített jogviszonyt, gyakornoki idő számára nem került kikötésre: 

Amennyiben az érintett foglalkoztatott jogviszonya 2015. szeptember 1-je előtt jött létre és a jogviszony 

létesítésekor számára gyakornoki idő nem került kikötésre, akkor 2015. szeptember 1-jén kettő év 

gyakornoki időt kell számára kikötni és a Kjt. rendelkezéseit kell rá alkalmazni. 

2014.09.02-án jött létre a pedagógus jogviszonya, gyakornoki időt számára nem kötöttek ki: 

Az érintett foglalkoztatott számára a jogviszony létrejöttekor gyakornoki időt nem kötöttek ki. Az 

érintett foglalkoztatott gyakornoki ideje 2017.08.31-én jár le, mivel számára 2015. szeptember 1-jén 

kettő év gyakornoki időt kellett kikötni. A Kjt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Mt. hatálya alá tartozó érintett foglalkoztatott 2015. szeptember 1-je előtt létesített jogviszonyt: 

Az érintett foglalkoztatott két év szakmai gyakorlat megszerzését követően Pedagógus I. fokozatba kell 

besorolni. 

2. 2015. szeptember elsején vagy utána létesített jogviszonyt az érintett 

foglalkoztatott 

A Rendelet 39/E. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki: 

„A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező 

foglalkoztatottak tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő 

vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően ilyen munkakörre 

létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. (…)” 

1. Ha az érintett foglalkoztatott 2015. 09.01-jén vagy utána létesített jogviszonyt és nincs 

beszámítható gyakornoki ideje, akkor kettő év gyakornoki időt kellett számára kikötni és a Rendelet 

szabályai alapján kell számítani szakmai gyakorlati idejét, gyakornoki idejét. 

2016.02.25-én létesített az érintett foglalkoztatott jogviszonyt: 

Az érintett foglalkoztatott 2016. 02. 25-én létesít jogviszonyt, korábbi gyakornoki ideje nincs. Az 

érintett foglalkoztatott számára 2016.02.25-én kettő év gyakornoki időt kellett kikötni, amely 

2018.02.24-én jár le. 

2.  Ha az érintett foglalkoztatott 2015. 09.01-jén vagy utána létesített jogviszonyt és van beszámítható 

gyakornoki ideje, akkor a fennmaradó gyakornoki időt kellett számára kikötni és a Rendelet 

szabályai alapján kell számítani szakmai gyakorlati idejét, gyakornoki idejét. 

2016.02.25-én létesített az érintett foglalkoztatott jogviszonyt: 

Az érintett foglalkoztatott 2016. 02. 25-én létesít jogviszonyt, korábbi gyakornoki ideje 

beszámítható, amely 6 hónap. Az érintett foglalkoztatott számára 2016.02.25-én 18 hónap 

gyakornoki időt kellett kikötni, amely 2017.08.24-én jár le. 


