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Czók Brigitta – Mogyorósi Zsolt: 

Magyarországi helyzetjelentés a tanári pálya presztízséről és annak megítélésről a média 

összefüggésében 

 

1. Az ország általános bemutatása, a társadalom „általános állapota” 

 

 

A magyar nyelven olvasók számára számos információ áll rendelkezésre országunkról és a 

magyar társadalomról, ezért tanulmányunkban a legújabb társadalmi változásokat bemutató 

kutatásokat és a nemzetközi kontextust vettük figyelembe e fejezetnél; például a 

terjedelmesebb, ámde igényes és korrekt, az Enciklopédia Britannica 1  Carlile Aylmer 

Macartney által írt Magyarország szócikke érdemel kiemelést az átfogó bemutató anyagok 

közül, illetve Magyarországra kitelepült és kitelepülni szándékozók számára létrehozott, az 

ExpatArrivals2 honlapon található információs csomópontokat. 

Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar, bár az üzleti világban és a városi központokban 

a német és az angol gyakran használt nyelv. A külföldiek a magyarokat barátságos 

embereknek tekintik, bár kommunikációs stílusukat más kultúrához tartozó bántónak érezheti, 

mivel megismeréskor direkt és nagyon személyes kérdéseket tesznek föl, illetve, saját életük 

bensőséges részleteit is megosztják másokkal. A társadalmi élet középpontjában a család áll 

Magyarországon. A családtagok gondoskodnak egymásról, s nem szokatlan a kiterjesztett 

családtípus sem, ahol a generációk együtt élnek. A nőket és az időseket nagy tisztelet övezi 

Magyarországon. 

A Kárpát- medencében fekvő Magyarország 93 036 km2  területén a 2014-es interaktív korfa 

adatai alapján 9 877 365 fő él.3 Az ország közigazgatási területi egységeit tekintve a fővárosra, 

tizenkilenc megyére és hét régióra tagolódik, amelyen belül 3152 város illetve község 

található 4 . A lakosság, Budapestet is magába foglaló, közép-magyarországi régióba 

koncentrálódik több mint kétmillió fővel. A népesség túlnyomó többsége magyar (86%) 

állampolgár, míg a hazai nemzetiséghez tartózók 6,5 %-ot tesznek ki. 5 A lakosság fele (több 

mint 5 millió fő) kötődik valamilyen vallási felekezethez, ezen belül legmagasabb a 

                                                      
1 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/276730/Hungary  
2 http://www.expatarrivals.com/  
3 http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html (letöltve: 2015.03.04.) 
4 http://www.kormany.hu/hu/mo/magyarorszag-alkotmanyjogi-berendezkedese, 

http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/nepesseg.html?mapid=WNT001 (letöltve: 2015.03.04.) 
5http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/00/00_1_1_6_1.xls (letöltve: 2015. 03.07.) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/276730/Hungary
http://www.expatarrivals.com/
http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
http://www.kormany.hu/hu/mo/magyarorszag-alkotmanyjogi-berendezkedese
http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/nepesseg.html?mapid=WNT001
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/00/00_1_1_6_1.xls
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keresztény felekezethez tartozók száma, de az ország területén főleg Budapesten és nagyobb 

városokban élnek még zsidó, muszlim és egyéb vallási közösségekhez tartozók.6 

 

 

2. Az oktatási rendszer jellemzői; az oktatás szerkezete 

 

 

A magyar oktatási rendszer mélyebb megismeréséhez fontos szakmai folyóiratokban 

megjelent tanulmányokban és több monográfiában is találhatunk kulcsfontosságú 

információkat és használhatjuk a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat is. - Halász Gábor 

szerint érdemes hangsúlyozni azt, hogy az ilyen vizsgálódásokkal mindig együtt jár a 

kölcsönös tanulás, az országok vagy államok egymástól történő kölcsönös tanulása, vagy 

ahogy az angolok nevezik, a „ policy learning”. Az egyik országnak a másiktól való tanulása 

az egyik oka annak, hogy a pedagógusokra vonatkozó politika a nemzetközi érdeklődés 

középpontjába került, és ez egyúttal egyik oka e terület nemzetköziesedésének is.7 

Ezek bemutatására vagy számbavételére jelen tanulmányunk keretében azonban nem 

vállalkozunk. Az áttekintés igényével viszont olyan nemzetközi információs portálokon is 

tájékozódhatunk, mint a Tempus Közalapítvány 8  vagy a Eurydice 9  honlapjai. Utóbbiról 

tudnunk kell, hogy a hálózat európai szinten segíti információkkal, elemzésekkel az 

oktatáskutatókat és az oktatáspolitikai döntéshozókat. A Eurydice hálózat működteti az 

Eurypedia-t, a Nemzeti Oktatási Rendszerek Európai Enciklopédiáját is. Itt olvashatnak 

szakmailag releváns információkat az érdeklődők hazánk oktatási rendszeréről angol és 

magyar nyelven egyaránt. Az Eurypedia Magyarországra vonatkozó áttekintő anyagából 

néhány fontos sajátosságot emelünk ki, majd a rendszer strukturális leírásának rövid 

bemutatása következik. 

Magyarországon  közoktatási, vagyis köznevelési intézményeket, az állam és a helyi 

önkormányzatok, továbbá az egyházak, a kisebbségi önkormányzatok és a gazdálkodó 

szervek, valamint az alapítványok és egyesületek alapíthatnak, illetve tarthatnak fenn. A 

tanulók nagy többsége, mintegy 90%-uk, állami iskolába, önkormányzati óvodába jár. A 

köznevelés rendszerének működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az állami költségvetés 

és a fenntartók hozzájárulása biztosítja elsődlegesen. 

                                                      
6 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/00/00_1_1_7_1.xls (letöltve:2015.03.07.) 
7 http://halaszg.ofi.hu/download/Pedagogus-politika.htm 
8 http://english.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=81  
9 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_en.php  

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/teruleti/00/00_1_1_7_1.xls
http://english.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=81
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_en.php
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Az oktatás irányítása az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz (EMMI) tartozik, a szakképzés és 

felnőttképzés pedig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, az iskolarendszerű szakképzésben 

pedig közös felelőssége van a két minisztériumnak. A felsőoktatás irányításáért az EMMI 

minisztere a felelős, de a felsőoktatási intézmények autonómiát élveznek intézményük 

irányításában és igazgatásában. 

Az iskolát megelőzően az intézményes nevelés az óvodai ellátás biztosításával jelenik meg. 

Az ellátást a gyermek három éves korától biztosítják, ötéves korától pedig kötelező igénybe 

venni. 2015 szeptemberétől viszont az óvodai nevelés már három éves kortól lesz kötelező. 

Az alapfokú oktatás többnyire az általános iskolában valósul meg, ami a 6-14 évesek iskolája. 

Ez a legjellemzőbb iskolatípusa az alsó középfokú oktatásnak (ISCED 2) is. 

A felső középfokú oktatásban (ISCED 3) három fő iskolatípus található: az általános képzést 

nyújtó érettségire felkészítő gimnázium, az ugyancsak általános képzést, de alapozó 

szakképzést is biztosító szakközépiskola, továbbá a szakképzés előtti és szakképzést is 

biztosító szakiskola. Az utóbbiban érettségire való felkészítés nincs. Az érettségi a felsőfokú 

tanulmányok folytatásának előfeltétele.  

A felsőoktatás intézményi rendszerében a felsőoktatási programokat (ISCED 5A, 5B, 6) 

állami és nem állami egyetemek, illetve főiskolák indítják. A képzési kínálatban alap 

(Bachelor), mester (Master) és doktori (PhD) képzések szerepelnek, továbbá felsőoktatási 

szakképzési kurzusok is megtalálhatók. A háromciklusú felsőoktatási modellben szereplő 

osztott képzés mellett megtalálható az osztatlan képzés is. Hagyományosan ez utóbbi modell 

érvényesül az orvosi és a jogi képzésben. Ugyanakkor a tanárképzésben is újraindult 2013-tól 

az osztatlan képzés, ami jelenleg párhuzamosan fut az osztott képzésekkel.  

A Teaching Profession (Volume 2) Magyarországról szóló rövid áttekintése hangsúlyozza, 

hogy a tanárok közül sokan hagyják el a pályát. A 15 évesek tanárai között hiány mutatkozik 

a matematikát és a természettudományokat tanítók körében, de az EU átlaghoz képest a 

hiányzók aránya alacsonyabb, 5%-os, szemben a 15%-al. A tanárok szakmai képességei az új 

technológiák alkalmazása terén elégtelennek tűnnek, annak ellenére, hogy az iskolák 

erőfeszítéseket tettek az ilyenek eszközök beszerzésére. Egy másik gyenge pont a tanári 

képességek terén a heterogén osztályok vezetése. 

Az új köznevelési törvény az iskolafenntartás és a tartalmi irányítás nagyfokú 

decentralizáltságát megszüntette. 2013-ban az az alap- és középfokú oktatás és a pedagógiai 

szakszolgálatok (logopédia, szakértői bizottságok, nevelési tanácsadó, stb.) megszervezését a 

települési önkormányzatoktól egy központi intézményfenntartó intézmény (Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ) és az irányítása alatt működő tankerületek vették át. Az óvodák 
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fenntartása a helyi önkormányzatok feladata maradt.10 A köznevelési intézmények szakmai 

feladatainak fenntartói jogait 2013. január 1-jétől a szakminiszter az irányítása alatt álló 

Klebelsberg Állami Intézményfenntartó Központ, illetve az ehhez kapcsolódó tankerületi 

intézményfenntartói hálózaton keresztül gyakorolja. A járási tankerületi hivatalok feladatai: 

az intézményrendszer szakmai (személyi és dologi) kiadásainak tervezése, a beszerzési 

igények felmérése és összehangolt járási szintű lebonyolítása, intézményenként elkülönített 

könyvelése, közreműködnek az oktatási feladat humán erőforrás igényének tervezésében, 

vezetik a létszám, bér- és számviteli nyilvántartásokat, ellátják az államháztartási 

feladatokhoz kapcsolódó információszolgáltatást, intézkednek a bérek kifizetéséről a 

kincstárnál.11 

 

 

 

 

 

 

3. A tanári életpályamodell és jellemzői 

 

 

Magyarországon az életpályamodell bevezetését megelőzően komoly kutatások zajlottak a 

tanári kompetenciafejlettségi szintek leírására, illetve a pálya egyes szakaszain elvárható 

kompetenciafejlettségi szintek, azaz sztenderdek leírására vonatkozóan. Kimmel Magdolna 

(2013) a kutatásban részvevő szakember szempontjából hangsúlyozza, hogy a leírásra került 

sztenderdek alapvetően a pedagógus – életpályamodell szintjeihez csak információkat 

szolgáltatnak, de a hivatalos leírásokban figyelembe kell venni a szakértelem fejlődésével 

kapcsolatos kutatások eredményeinek fontos üzenetét, miszerint behatárolható szakaszok 

ugyan vannak, de a fejlődés egyéni. Vagyis rugalmas előmeneteli rendszert szükséges 

működtetni. 

A sztenderdek kidolgozásának értelme Kimmel (2013) szerint abban áll, hogy a tanári munka 

értékelhető a sztenderdek alapján, s a fejlesztés mércéje lesz a sztenderd. A sztenderdek 

egyben átláthatóvá teszik a szakértelem mibenlétét, illetve szakmai diskurzusokat lehet 

folytatni a pedagógus szakértelem lényegéről, s arról, hogy meghatározott hosszúságú 

                                                      
10  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Az_oktat%C3%A1si_ren
dszer_szerkezete_%C3%A9s_az_oktat%C3%A1s_ir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1sa (letöltve 2015.03.07.) 
11  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%
91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek (letöltve: 2015.03.07.) 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Az_oktat%C3%A1si_rendszer_szerkezete_%C3%A9s_az_oktat%C3%A1s_ir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1sa
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Az_oktat%C3%A1si_rendszer_szerkezete_%C3%A9s_az_oktat%C3%A1s_ir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1sa
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek
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szakmai gyakorlat birtokában milyen fejlettségi szint várható el a pedagógustól. Lehetséges a 

szakma társadalmi presztízsének a növekedése is, mivel a sztenderdek rávilágítanak a 

szerteágazó ismeretekre, a komplex képességekre, a társadalmilag értékes, nemes attitűdökre, 

amelyek mind-mind szükségesek a szakma gyakorlásához.12 A következőkben megnézzük a 

kutatások forrásvidékét. 

 

Magyarországon egyre jobban kidolgozásra került a kompetencia alapú oktatás, így ez a 

jelenség magával hozta a pedagógus életpályamodell bevezetését és ennek megfelelően a 

tanárképzés átalakítását. Az ELTE és az Eszterházy Károly Főiskola tanárai és kutatói a 2005-

ös kidolgozott kompetencialistára alapozva 2008-ban átfogó vizsgálatot kezdtek el a 

kompetenciák szintjeinek, a sztenderdeknek a kidolgozásának, és az ezek értékelésére 

alkalmas eszközök elkészítésének, összegyűjtésének meghatározásával. (Falus 2011,5) 

Mindezek mellett 2011-ben még a megújuló tananyagtartalmakat, a pedagógussá válás és 

szakmai fejlődést, illetve tanári pályaalkalmasság megítélésének módszereit is elemzés alá 

vették. 13  Kotschy Beáta (2011) által szerkesztett kötet részletesen taglalja a különböző 

kompetenciák értékeléshez felhasználható szintjeit. Eszerint a tanárképzés képesítési és 

kimeneti követelményeit tartalmazó miniszteri rendeletben [15/2006 (IV.3.)] „Egész életen át 

tartó tanulásra való felkészítés” nyolc kompetenciát lebontották hat szintre (0. A gyakorlatra 

bocsátás előtti, 1. A diplomás tanár, 2. A véglegesített tanár, 3. A tapasztalt tanár, 4. A kiváló 

tanár, 5. A mestertanár szintje) Ezek inkább folyamatokat, irányvonalakat jelölnek, mintsem 

törvényszerűségeket és az előmenetel megítélésének kizárólagos kritériumait. A kötetben 

felvázolt sztenderdek a pedagógusjelöltek és a pedagógusok szakmai fejlődésének 

tervezéséhez, majd az elért szintek megítéléséhez, a képzés és a tovább-képzések 

célrendszerének kialakításához, illetve a személyre szabott támogatás és önképzés 

megtervezéséhez egyaránt fontos eszközként szolgálnak. A pályán történő előrejutáshoz 

objektív fogódzót kíván adni, hogy az értékelés országosan hasonló kritériumok alapján 

történjen, főleg ha egy tanár véglegesítéséről kell dönteni. 14 

                                                      
12  Kimmel Magdolna (2013) Képzési és kimeneti követelmények és sztenderdek. 
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferen
cia_beszamolo/4_szekcio/?printMode=true (Letöltés: 2015.03.01.) 
 
 
13 Erről részletesebb információkat a Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató 
Központ weboldalán lehet találni: http://epednet.ektf.hu/?page=interest (letöltve 2015.01.13.) 
14 Kotschy Beáta (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger, Eszterházy Károly 
Főiskola 5-16. 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferencia_beszamolo/4_szekcio/?printMode=true
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferencia_beszamolo/4_szekcio/?printMode=true
http://epednet.ektf.hu/?page=interest
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2013 szeptemberében a pedagógus előmeneteli rendszert tartalmazó köznevelési törvény 

hatályba lépett. A munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam 

által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához 

közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint 

akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a 

minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján: Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus 

II., Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatokat érheti el. 15  

 

 

Forrás: Thaisz Miklós: Pedagógus életpálya (2013)16 

 

2015. januárról az Oktatási Hivatal látja el a pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési 

eljárásának szervezését, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szervezését, szaktanácsadói 

névjegyzék vezetését.  

 

                                                      
15  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%
91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek  (letöltve:2015.03.07.) 
16  
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/eletpalyautak_konferencia/4szekcio/Thaisz_Miklos.pp
tx (előadás) (letöltve: 2015. 03.08.) 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/eletpalyautak_konferencia/4szekcio/Thaisz_Miklos.pptx
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/eletpalyautak_konferencia/4szekcio/Thaisz_Miklos.pptx
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5.A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői  

 

Magyarországon a pedagógus-munkakörben dolgozók teljes idejű foglalkoztatásnak heti 40 

óra számít, amiből 22 óra kötelező órát jelent és tanórai nevelésre, oktatásra kell fordítani. A 

fennmaradó időben a tanár felkészül a következő tanítási napra, helyettesítést vállalhat, 

adminisztrációval foglalkozik, vagy szakmai megbeszélésen vesz részt. 17  A közoktatás 

egészében 83% a nők aránya a teljes pedagóguslétszámon belül, mely lényegében nem 

változott az elmúlt 5 évben. Ez a mérték azon országok közé sorol bennünket Európában, ahol 

a legkisebb arányban dolgoznak férfiak a közoktatásban (Key Data…, 2009). Az óvodákban 

gyakorlatilag csak nőket foglalkoztatnak, de az általános iskolákban is 90% körüli az arányuk, 

a legtöbb férfi tanárt pedig a szakiskolákban alkalmazzák.18 

A 2005. évi felsőoktatási törvény is heti 40 órát határoz meg oktatói és tanári munkakörökben, 

de oktatóként 10, tanárként heti 20 órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, 

szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására fordítani. Ezen felül az oktató tudományos 

kutatást folytat ellátja azokat a feladatokat, amiben a felsőoktatási intézményben a 

szakértelmét igénylik. A felsőoktatási oktatók előmeneteli rendszerére a jogszabály speciális 

szabályokat állapít meg.  

A pedagógusok jogállása alapvetően kétféle lehet: közalkalmazotti és nem közalkalmazotti 

státuszban dolgozhatnak. Az állami, jellemzően önkormányzati fenntartású iskolában a 

pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazhatók. A nem állami fenntartású 

intézményekben az általános munkajogi szabályok érvényesek (1992. évi XXII. törvény a 

Munka Törvénykönyvéről). A közalkalmazotti státusszal együtt jár, hogy a bérskálán való 

garantált előmeneteli és illetményrendszer kapcsolódik hozzá. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy a tanárt háromévente kötelező eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolni. Mindez 

kiszámítható pályatervezést tesz lehetővé. 

A tanári fizetés mindenkor legalább két részből állt: a besorolás szerinti bérből és a különböző 

feladatokat vagy munkahelyi körülményeket elismerő pótlékokból. A besorolás elsősorban a 

pedagógus képesítésétől és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveitől függött, illetve 

függ. Az állami intézményekben dolgozó tanárok fizetése a közalkalmazotti illetménytáblán 

                                                      
17  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:A_pedag%C3%B3gusok_
munkak%C3%B6r%C3%BClm%C3%A9nyei (letöltve: 2015.03.08.) 
18 http://regi.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok#back-1 (2013.03.07.) 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:A_pedag%C3%B3gusok_munkak%C3%B6r%C3%BClm%C3%A9nyei
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:A_pedag%C3%B3gusok_munkak%C3%B6r%C3%BClm%C3%A9nyei
http://regi.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/18-pedagogusok#back-1
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alapul. Ez a teljes óraszámban tanítóknak adható minimum fizetéseket tartalmazza, pótlékok 

nélkül. 

A közalkalmazotti jogálláshoz garantált illetmény- és előmeneteli rendszer kapcsolódik. Ez 

mátrix jellegű, azaz a végzettség és a szakképzettség mellett a pályán eltöltött időt is 

figyelembe veszi. A bértábla 10 fizetési osztályra és 14 fizetési fokozatra tagolódik. Előbbiek 

a végzettséget, utóbbiak a szolgálati időt határozzák meg. Az egyes fizetési fokozathoz a 

(törvényileg) meghatározott összeg, a többi fokozathoz meghatározott szorzószám tartozik.  A 

felsőoktatásban oktatói és kutatói munkakörben dolgozók illetményrendszere abban tér el a 

fentebb vázoltaktól, hogy a közalkalmazotti törvény meghatározott munkakörökhöz 2, illetve 

3 fizetési fokozatot rendel.  

Az alapfizetést túlóradíj és pótlékrendszer egészíti ki. A túlóradíj és a pótlékok egy része 

kötelező. A kötelező óraszámon felül megtartott tanítási órákért külön díjazás jár. Kötelező 

pótlék jár a többletmunkáért – például a vezetőnek, az osztályfőnöknek, a munkaközösség-

vezetőnek, a diákönkormányzat munkáját segítőnek, a nemzetiségi oktatásban, a 

számítástechnikában dolgozóknak stb. –, valamint területi alapon annak, aki gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott vagy az országos átlagot meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott településen dolgozik. Vannak olyan pótlékok, melyek nem 

kötelezően adhatók, ezek a többletmunkához kapcsolódnak (pl. felzárkóztatási pótlék, 

kollégiumi pótlék stb.). A keresettel nem összefüggő ösztönzések közé tartozik természetbeni 

juttatásként az étkezési hozzájárulás, a könyvvásárlási támogatás, illetve a 

pedagógusigazolvány nyújtotta kedvezményes utazási lehetőség, múzeum- és 

könyvtárlátogatás, könyvvásárlási lehetőség.   

A teljes évi szabadság (alapszabadság) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazottaknál 21 munkanap. Az alapszabadság a magánszektorban 20 munkanap. 

Mindkét esetben jogosult azonban a tanár pótszabadságra, amely 25 munkanapot jelent. Ebből 

15 munkanapot a munkáltató munkavégzésre igénybe vehet, de csak az alábbi esetekben: 

továbbképzésre, foglalkoztatást elősegítő képzésre, az iskola működési körébe tartozó oktató-

nevelő munkára, illetve ha a tanár szabadságát szorgalmi időben adták ki. A szabadságot az 

állami szektorban elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. Az egyetemi és főiskolai docens, 

illetve egyetemi és főiskolai tanár munkakörökben foglalkoztatott oktatók hétévenként alkotói 

szabadságot vehetnek igénybe maximum egy év időtartamban. A szabadság ideje alatt 

távolléti díj jár. 
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Magyarországon nem szabályozzák külön jogszabályok a tanárok nyugdíjazását, tehát az 

általános társadalombiztosítási előírások, illetve – állami alkalmazottként – a közalkalmazotti 

törvény az irányadók. Az általános előírások szerint teljes összegű öregségi nyugdíjat az 

kaphat, aki a 62. évét betöltötte, és legalább húsz év szolgálati időt szerzett. A jogszabály nem 

tesz különbséget nők és férfiak között. 

 

2014-ben létrejött a Nemzeti Pedagógus Kar a pedagógus-munkakörben közalkalmazottként 

foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete, amelynek feladata többek között, 

hogy megalkossa a Pedagógusok Etikai Kódexét, így lehetőség nyílik a problémás helyzetek 

objektív megoldására.19 

 

6. Tanárrekrutáció, pályán maradás  

 

Az, hogy egy fiatal a pedagógusképzést választja, avagy sem, alapvetően attól függ, hogy a 

jelentkezés időpontjában mennyire vonzó számára a tanári pálya. Kutatási eredmények szerint 

ez nagymértékben függ a pályakezdő bérektől (Varga, 2008; Sági–Varga, 2011; Varga, 2011), 

de jelentősen befolyásolhatják a pedagóguspálya más tényezői is, így például az 

állásbiztonság, a megfelelő munkakörülmények, az önmegvalósítás lehetősége stb. 

Magyarországon néhány évvel ezelőtt a tanári pálya a legstabilabb, elbocsátásoktól leginkább 

védett pozíciót jelentette. Ám az utóbbi évek iskolabezárásai, - összevonások hatására egyre 

erőteljesebbé vált a bizonytalanság érzése (Varga 2008, Sági-Varga, 2011)20  

A pályán maradást döntően meghatározza az első években szerzett tapasztalat, ugyanis a 

pályakezdők olyan kihívásokkal találják szembe magukat, ami jelentősen befolyásolja a 

szakmával kapcsolatos attitűdjeiket és karrierútjukat. Az Európai Unió Tanácsa ezért a kezdő 

tanárok segítésére külön figyelmet fordít, ami alapvetően három területen történik: szakmai, 

illetve személyes szinten (mentor, szakértői támogatás), közösségbe való beilleszkedés és az 

integráció szintjén. A bevezető mentori szakasz több európai országban minősítő értékeléssel 

egészül ki, amely a tanári pályához való kapcsolódás fontos mozzanata lehet (Stéger 2010)21 

 

Habár a 2005-ös Teachers matter megállapításai a rugalmas munkaidőt, az állás biztonságát és 

az előmenetel lehetőségeit a tanári pályával kapcsolták össze Varga (2007) szerint az 

                                                      
19 http://www.nemzetipedkar.hu/?page_id=48 (letöltve: 2015.03.08.) 
20 Sági, M.- Ercsei, K. (2012) A tanári munka minőségét befolyásoló tényezők. In: Kocsis Mihály- Sági Matild 
szerk. (2012): Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 9-25. 
21 u.o. 

http://www.nemzetipedkar.hu/?page_id=48
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országban már az 1990-es évek óta erősödik a negatív önszelekció és a 2011-es kutatásukban 

már jelentős problémaként jelenik meg a pályaválasztók belépési eredményeinek 

romlása.(Sági-Varga 2011,297) 

Ennek hatására a központi intézményfenntartó központ kiírta a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

Programját, amellyel a jobb képességű hallgatókat ösztönzik a pályán maradásra. A program 

2014/15- ös kiírásában célként szerepel, a kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő 

gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári 

pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós 

elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá 

valamennyi tanárszakot választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés 

szakos tanári ellátottságának megerősítése. A képzés alatti félévek havi 25 000-75 000 Ft-os 

ösztöndíját akkor nyerik el a hallgatók, ha vállalják, hogy az általa megjelölt három megye 

egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, 

főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj 

folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja. 22  Ezzel leginkábba a 

természettudományos szaktanárok munkába állását segíti elő. 

 

A pedagógusok pályán maradásának egyik ösztönzője a különböző tanároknak járó díjak és 

elismerések is növelik. A díjak egy részét az oktatási miniszter vagy Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma adományozza és szinte minden szakterületet lefed, mint például az Apáczai 

Csere János-díj kiemelkedő oktatási-nevelési és gyógypedagógia területén kiemelkedő 

tanároknak, Kazinczy-díj magyartanároknak, Brunszvik Teréz díj kiemelkedő 

óvodapedagógusoknak, míg a sport és testnevelés területén a Kemény Ferenc- díjat vehetik át 

a tehetséges tanárok. A miniszteri elismerés mellett alapítványok, egyesületek, gyárak is 

adnak át díjakat (Kémia Oktatásért-díj, Kontra György Innovációs Díj, Rátz Tanár Úr 

Életműdíj, VISZ-díj, az év informatikai oktatója)23 

 

 

 

 

                                                      
22  
http://klik.gov.hu/download/6/7e/b0000/KK%C3%96P_egys%C3%A9ges_felh%C3%ADv%C3%A1s_m%C5%B1k
%C3%B6d%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat%202014-15.pdf (letöltve: 2015.03.08.) 
23 A különböző díjakról ezen a weboldalon található összegzés: http://tehetseg.hu/dijak-kituntetesek-tanarok-
szamara (letöltve: 2015.03.07.) 

http://klik.gov.hu/download/6/7e/b0000/KK%C3%96P_egys%C3%A9ges_felh%C3%ADv%C3%A1s_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat%202014-15.pdf
http://klik.gov.hu/download/6/7e/b0000/KK%C3%96P_egys%C3%A9ges_felh%C3%ADv%C3%A1s_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat%202014-15.pdf
http://tehetseg.hu/dijak-kituntetesek-tanarok-szamara
http://tehetseg.hu/dijak-kituntetesek-tanarok-szamara


11 
 

7. A tanári pálya presztízsnövelésének speciális eszközei 

 

 

A tanári pálya presztízsének növeléséhez vezető, számításba vehető lépések közé tartozhat az 

oktatási ágazatban dolgozók elismerése, ami megfelelő nyilvánosságot kapva nemcsak az 

elvégzett magas minőségű munka elismerése, hanem a szakma szépségének és 

sokarcúságának a felmutatására is alkalmas eszköz. A 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet24 

írja le az oktatásban a miniszter által adományozható elismeréseket. A kilenc elismerésből itt 

csak az eddig be nem mutatottak közül emelünk ki egyet, amely magas összegű 

pénzjutalommal is jár. 

Az Eötvös József-díj a pedagógusoknak és a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak 

adományozható, akik életpályájukkal kifejezték a pedagógus élethivatás melletti 

elkötelezettségüket. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható, a kisplasztika mellett a 

pénzjutalom összege az illetményalap 12-szerese.  

 

 

 

8. A tanárképzés jellemzői (iskola fokozat, szaktárgy, területi megoszlás stb.) 

 

 

 

Az Eurypedia-n a Tanárok és az oktatás személyi állománya című topikra kattintva 25  a 

tanárképzés, a szolgálat körülményei, a folyamatos szakmai fejlődés szempontjai alapján az 

adott országról általános jellemzésként kapunk egy rövid leírást. Kiválasztva itt hazánkat, az 

első szempont szerint azt látjuk, hogy a 2006 szeptemberében indult többciklusú egymásutáni 

modell felváltotta a korábbi párhuzamos modellt, melyben a főiskolai szintű és az egyetemi 

szintű tanárképzés egyaránt létezett. A kétciklusú modellben az első ciklus alatt különböző 

tudományterületeken szervezett kurzusokon szerezhetnek BA, BSc fokozatot a hallgatók, 

mely a tantárgyi alapú tanári kvalifikáció számára jelent egyfajta alapozást. A tanári 

mesterfokozat megszerzése a második ciklusban lehetséges.  

A 2011- ben hatályba lépett felsőoktatási törvény 2013 szeptemberétől életbe léptetett 

változtatásokat.  A tanárképzésbe belépőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük, az 

immáron osztatlanná váló tanárképzésbe történő belépést megelőzően. Az alsóközépfok 

                                                      
24  49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157927.618413 (Letöltés:2015.03.09.) 
25  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teachers_and_Education_Staff 
(Letöltés: 2015.03.08.)  

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157927.618413
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teachers_and_Education_Staff
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jövendő tanárait nyolc féléves osztatlan programban képzik, amit két félév gyakorlat követ, 

míg a felsőközépfokra 10 féléves osztatlan képzésben, majd a két féléves gyakorlat ideje alatt 

lehet felkészülni. Mindkét képzés mesterfokú oklevelet ad. – E tekintetben tehát nincs 

különbség a most már kifutó Bologna-típusú osztott tanárképzés, és a jövőben meghatározó 

osztatlan képzés között. Ugyanakkor számos dolgot érdemes figyelembe vennünk a képzési 

modellekkel összefüggésben, és lentebb majd röviden reflektálnunk is azokra. Mielőtt 

azonban erre sor kerülne, megnézzük a másik két szempontot. 

Magyarországon a legtöbb tanár közalkalmazott, jogállásuk a közalkalmazotti törvény alapján 

szabályozott. Bérezésük a közalkalmazott bértábla alapján történt. Ebben változást jelent az 

életpályamodell bevezetése után az előmeneteli rendszerhez alkalmazott bértábla bevezetése.  

A tanárok folyamatos szakmai fejlődése döntően a tanártovábbképzéseken keresztül valósul 

meg. 1996-tól a közoktatási törvény módosításával hétévente kötelezik minimum 120 óra 

továbbképzésen való részvételre a pedagógusokat. 

 

A Bologna-típusú képzés jellemzői, kritikus pontjai   

 

A kormány a nemzeti Bologna-stratégiát 2004 – ben fogadta el, megalakult a Nemzeti 

Bologna Bizottság Pedagógusképzési Albizottsága, eldőlt, hogy a képzés többciklusú lesz. 

Számos olyan rendelkezés született, mely újszerű képzést vázolt fel. Az új mester szintű tanári 

diploma megszerzéshez féléves tanítási gyakorlat és azt megelőzően 40 kredit értékű 

pedagógiai-pszichológiai modul, illetve 7 kredit tantárgy- pedagógia teljesítése szükséges. 

(Kárpáti 2008) 

Ugyanakkor vannak kritikával fogadott változások: „Azzal, hogy most a főiskolák képzésüket 

mesterszintre emelik, fennáll a veszélye annak, hogy a tervezett egységesítés nem egyetemi, 

hanem főiskolai szinten valósul meg.” (Kárpáti 2008, 197.) Felvetődik az is, hogy a 

neveléselmélet, illetve oktatáselmélet tartalma korszerűsítést igényel, be kell építeni az iskolai 

gyakorlathoz köthető kutatási eredményeket a tanár szakos hallgatók oktatásába, továbbá a 

szaktárgy, a szakmódszertan és a pedagógia-pszichológia közötti kapcsolatokat erősíteni 

szükséges. (Kárpáti 2008)  
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Az osztatlan tanárképzés 

 

A Fokozatváltás a felsőoktatásban - A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének 

irányvonalai - 26  című felsőoktatási koncepciót megjelenítő dokumentum speciális 

beavatkozási területként tartja számon a pedagógusképzést. Kiindulópontja a területre 

vonatkozó elképzelésnek, hogy minőségi iskolarendszert csak kiváló pedagógusokkal lehet 

működtetni és fejleszteni. Hangsúlyozza a dokumentum, hogy „a tartalmában és 

szerkezetében megújított pedagógusképzés valódi hatása azonban csak évtizedek múltán lesz 

érzékelhető és mérhető, ezért szükséges a továbbképzéssel és a pedagógus életpályával együtt 

kezelni” (im.76.) a kérdéskört. – Ez a szempont, nevezetesen, hogy a pedagógusképzés valódi 

hatása csak évtizedek múlva lesz érzékelhető és mérhető, nem került túlzott hangsúlyozásra a 

Bologna-rendszerű tanárképzés utáni reform előkészítésében. Így erről Pukánszky Béla27:  

„ A Bologna rendszerű (egységes) tanárképzés bevezetése óta alig tel el még egy pár év, az új 

képzés eredményeinek és gyengeségeinek minden szempontra kiterjedő hatásvizsgálata még 

el sem kezdődött, de a pedagógusképzés irányítói máris hozzáfogtak egy – a bolognai 

rendszer előtti elemekre épülő – osztott tanárképzési rendszer kodifikálásához.” (Pukánszky 

2012:1)  

 

A megújítás főbb elemeiként kiemelésre kerül a dokumentumban: pályaalkalmassági vizsga, a 

kétszakosság, ami lehetővé tesz, hogy a tanár ne csak egy óra kereteiben találkozzon a 

tanítványaival, az osztatlanság, ami a tudományos ismeretek szerinti minőségi szelekciót tesz 

lehetővé, miközben ugyanannyi pedagógiai tartalomhoz jutnak a hallgatók a főiskolai és az 

egyetemi szinten. Fontos változásként emeli ki a dokumentum a gyakorlati év bevezetését, 

ahol mentorpedagógusok segítik a jelölteket, így biztosítva a mindennapi gyakorlati 

kihívásokra való felkészülést, amit csak hosszú gyakorlati képzési szakasszal lehet 

megvalósítani.  

Ugyancsak a megújítás fontos eleme a továbbképzések rendszerének újragondolása. A 

felsőoktatási intézményekben a tanárképzés és továbbképzés tartalmi-szervezeti kérdéseinek 

                                                      
26  
http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf#!Docu
mentBrowse (Letöltés: 2015.03.08.) 
27  Pukánszky Béla (2012): A tanárképzés paradigmái és szerkezeti-tartalmi változásai Magyarországon. 
http://www.pukanszky.hu/postbologna.pdf. 

http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
http://www.pukanszky.hu/postbologna.pdf
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egységes koordinálása céljából tanárképző központokat szerveztek, és ezek a meglévő 

infrastruktúra és oktatói kapacitás birtokában a leghatékonyabban képesek ellátni a 

továbbképzésből fakadó feladatokat. 

A kormányzati célkitűzés egyértelműen arról szól, hogy 2017-ig be kell fejezni a 

pedagógusképzés és továbbképzés teljes megújítását. Ennek a megújulási folyamatnak 

megkerülhetetlen komponense a pedagógusképzés megújítása, Ehhez tartozóan a felsőoktatási 

koncepcióban olyan akciók kerülnek előtérbe, melyek tartalmi, finanszírozási, szervezeti, 

szervezési, ellenőrzési és jogi szempontok alapján valósíthatnak meg minőségfejlesztést. Az 

akciók fókusza: a gyakorlati év tartalma, finanszírozása, a gyakorlóiskolák működése, 

kapacitásai, a pedagógusképzés tartalmi ellenőrzése, a továbbképzési rendszer átalakítása, a 

tanárképző központok ellenőrzésének rendszerszintű kialakítása, a Klebelsberg Képzési 

Ösztöndíj továbbfejlesztése, a képzőintézmények profiltisztítása. 

 

Tanárképzési reformok 

 

A közelmúlt tanárképzésben történő változásainak megértését elősegítően érdemes 

áttekintenünk a Bologna-tanárképzést megelőző reform és a Bologna rendszerű képzés 

hatásait, majd a poszt-Bologna- tanárképzést a hatásrendszerben elhelyezni. A tanárképzés 

átalakítása nem a többciklusú modell bevezetésével járó előkészületekkel vette kezdetét. 

Sáska Géza28  előadásában hangsúlyozza, hogy a közismereti tárgyakat érintő, két szakos 

tanárokat érintő Bologna előtti reform megtestesülése a 111/1997. A tanári képesítés 

követelményeiről és a 77/2002 Kormány rendelet a kreditrendszerű képzéshez illeszkedő 

kiegészítésétől látható. Ezt követte a Bologna-reform, majd a poszt-Bologna reform. 

Megítélése szerint a reformokban érintett főiskolai és egyetemi érdekkör nemcsak 

egzisztenciális, hanem kulturális okokból kifolyólag is ütközik egymással. A küzdelem állását 

a jogszabályi változások jól mutatják az egyébként egyenrangú csoportok között. Az első 

csoport pedagógiai-pszichológiai, a második diszciplináris értékrendet képvisel történeti 

okokkal is magyarázhatóan. Az oktatási expanzió következtében a főiskolai értékrendet 

követő újfajta gimnáziumok a hagyományos gimnáziumok rovására terjedtek el, a 

képzőintézmények értékrendjét, kultúráját pedig a középfokon tanító tanárok is képviselik. Az 

eltérő kultúrák néhány jellemzőjét Sáska (2014) az alábbiak szerint mutatja be: 

                                                      
28 Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Pedagógusképzési Albizottsága 2014. január 30-án tartott ülésén 
elhangzott előadása.  http://www.bgk.uni-obuda.hu/pedkalb/20140130-Saska_Geza-

Erdekek_es_ertekek-a_kozelmult_pedagoguskepzes-reform_konfliktusai.ppt. 

http://www.bgk.uni-obuda.hu/pedkalb/20140130-Saska_Geza-Erdekek_es_ertekek-a_kozelmult_pedagoguskepzes-reform_konfliktusai.ppt
http://www.bgk.uni-obuda.hu/pedkalb/20140130-Saska_Geza-Erdekek_es_ertekek-a_kozelmult_pedagoguskepzes-reform_konfliktusai.ppt
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Forrás: Sáska (2014): Érdekek és értékek, a közelmúlt pedagógusképzés-reform konfliktusai 

 

 

 

A különbségek egy sajátos hierarchia rendszerben is elhelyezhetők, ahol a főiskolai 

végzettségű tanár alacsonyabb presztízzsel bír, mint egyetemet végzett, gimnáziumban tanító 

kollégája, de ugyanez vonatkozik a képzőhelyekre is. A két csoport küzdelme a hierarchia 

megszüntetése vagy növelése, a kreditekért folytatott harc, illetve az expanziós 

területnövelésből való részesedés mentén írható le. 

 

Az első reform eredményeként a 111/1997-es kormányrendelettel a pedagógia – pszichológia 

képzési területen a főiskola és egyetem közötti különbség eltűnt, felosztásra került a képzés a 

szak és a pedagógia-pszichológia között, mely időkeretét tekintve tovább tagolódott 

pedagógiai- pszichológiai elméleti ismeretekre, szakmódszertanra és iskolai gyakorlatra, a 
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főiskola és az egyetem közötti hierarchikus különbség a szakterületi képzés hosszában látszik, 

emiatt arányaiban a főiskolai képzésben hangsúlyosabb a pedagógia-pszichológia területe. 

A második reform eredményeként az általános és középiskolai tanárképzés egységes lett. Az 

alapképzésben (BA/BSc) túlsúlyossá vált a diszciplináris képzés, míg MA szinten a 

pedagógia- pszichológia vált jelentősebb arányúvá. A folyamatok odavezettek, hogy a 

diszciplína egyértelműen veszteségeket szenvedett, míg a pedagógia- pszichológia 

nyereséggel zárt, miközben kredittömegben a főiskola (a főiskolán működő szaktudomány is) 

szintén megerősödött. (Sáska 2014) 

 

A harmadik reform tényei Sáska (2014) szerint arról szólnak, hogy a poszt – Bologna reform 

visszaállítja az osztatlan képzés rendjét, egyben a korábbi hierarchiát. A pedagógiai- 

pszichológiai terület kreditjei hattal növekednek, miközben az iskolai gyakorlat idejét 

kétszeresére növelik és a szakmódszertan kikerül a szak időkeretéből. Vagyis nyertes a 

diszciplína, az iskolai gyakorlat orientációját képviselő csoport, míg vesztesek a hierarchiát 

elutasítók, illetve az elméleti pedagógia-pszichológia fontosságát hangsúlyozó csoport.  

 

 

 

 

9. Az elméleti és gyakorlati képzés jellemzői a tanárképzésben 

 

 

 

 

Jelenleg a magyarországi tanárképzésben mind a Bologna rendszerű tanárképzésben, mind a 

poszt – Bologna reform szerinti osztatlan tanárképzésben tanulnak hallgatók. A 

következőkben éppen ezért a képzési rendszerek struktúráit villantjuk föl. 
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A Bologna rendszerű tanárképzés struktúrája alapjaiban a következők szerint ábrázolható:

 

Forrás: Pukánszky (2012): Érdekek és értékek, a közelmúlt pedagógusképzés-reform 

konfliktusai 

 

Kitűnik ebből, hogy erős diszciplináris alapozás után léphetnek tovább a hallgatók a 

tanárképzésbe oly módon, hogy az alapképzés időszakában a 10 kredites, eredetileg 

többfunkciós pedagógiai-pszichológiai alapozó modult is fölveszik. A 10 kredit 

többfunkcióssága abban áll, hogy egyrészt orientál a pedagogikum felé, másrészt motivációt 

és önismeretet fejleszt, továbbá harmad részben szűrő funkciója is lehet, hiszen a 

tapasztalatok hatására megalapozottabb lehet a hallgató döntése a tanári tanulmányok 

folytatására. – A második tanári szak esetében nem tűnik annyira erősnek a szak diszciplináris 

alapozása, továbbá a második ciklusban is megnézve megállapítható, mesterszinten sem 

egyenlítődnek ki a kreditek, azaz összességében a második tanári szakképzettség 40 kredittel 

kevesebbet ér a fő szak diszciplináris kreditértékéhez viszonyítva. 

A tanári mesterszint pedagógiai- pszichológiai moduljának 40 kreditje viszont mutatja a 

korábbi évekhez viszonyított fajsúlyosságát a területnek. A modul tartalmilag a pedagógusi 

kompetenciák fejlesztését célozza erőteljesen. Ez jól mutatja a gyakorlathoz közel álló, 

pragmatikus tudás közvetítésére való törekvést. (Pukánszky 2012) Ugyancsak kiemelkedik a 

gyakorlati orientáció a gyakorlati képzés megerősítésével, a féléves összefüggő közoktatási 

gyakorlat bevezetésével. 
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A Bologna rendszerű tanárképzést 2013-tól fölváltó új osztatlan és nem egységes tanárképzés 

kétszakos, szimmetrikus, vagyis ugyanannyi kredit szerezhető szakonként Az osztatlan 

jellegből adódóan nincs elkülönült alap- és mesterképzés, s a képzési irányultsági területek 

eltérnek, külön képeznek tanárokat az általános iskolák számára, s külön a középiskolák 

számára. Az új képzés szerkezeti vázlata lentebb látható: 

 

 

 

Forrás: Pukánszky (2012): Érdekek és értékek, a közelmúlt pedagógusképzés-reform 

konfliktusai 

 

 

 

A képzési szerkezetet bemutató ábrából leolvasható, hogy jelentősen növekedett a gyakorlati 

idő, s ezzel együtt a gyakorlat kreditértéke, vagyis a képzés gyakorlatorientáltságát a 

koncepciót kialakító szakemberek fontosnak tartották. Az is látszik, hogy a pedagogikum 100 

kreditje mindkét képzési formában (akár 5+1, akár 4+1 év a képzési idő) egyenlően áll 

rendelkezésre, amiből pedagógiára, pszichológiára és szakmódszertanra 50 kredit jut. 

 

10. Tanártovábbképzés 

 

 

A kormány Köznevelés-fejlesztési stratégia 29  című dokumentuma megfogalmazza az új 

pedagóguspolitika alkotóelemeit, melyek között az életpálya, a bértábla, a tanfelügyelet, 

                                                      
29 http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-fejleszt%C3%A9s.pdf  

http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-fejleszt%C3%A9s.pdf


19 
 

szaktanácsadás mellett megtaláljuk az új továbbképzési rendszert. Az alkotóelemek feladata a 

minőségi munka hatékony ösztönzése, a pedagógushivatás szakmai megújításának támogatása, 

a szakma presztízsének növelése.  

Az új továbbképzési rendszerrel kapcsolatban így fogalmaz a dokumentum: 

„A legjobb pedagógusok pályán tartása érdekében nem elég a magas szintű pedagógusképzés, 

hanem ugyanolyan fontos folyamatos szakmai támogatást és korszerű pedagógus 

továbbképzéseket nyújtani számukra. Ennek a módszertani képzéseken felül része kell, hogy 

legyen a személyiségfejlesztésre irányuló, a kiégést megelőző, vagy kezelő továbbképzés is. 

Az előmeneteli rendszer fokozatainak teljesíthetősége érdekében a pedagógus-továbbképzési 

rendszer korszerűsítése, a szaktanácsadói rendszer folyamatos fejlesztése. A mesterségbeli 

tudás fejlesztése érdekében változatos képzések akkreditálása, melyek teljesíthetők tanfolyami 

(tréning jellegű) formában, távoktatási formában, kevert formában, moduláris formában, 

folyamatba ágyazott képzés formájában. A pedagógusképzés formális keretein túlmenően 

elengedhetetlen a nem formális tanulás lehetőségeinek megteremtése a pedagógusok számára.” 

(Köznevelés-fejlesztési stratégia 2014:53) Ehhez fontos lépés a pedagógus-továbbképzések 

mindenki számára mindenhol elérhető kínálata, ami 2015 végéig kerül kialakításra. 

 

11. A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre, rekrutációs anyagok 

 

A 2013-ban megindult osztatlan tanárképzés a bevonni szándékozó célcsoportnak ismét a 

középiskolai korosztályt, illetve a még alapképzésben lévő, de tanári mesterképzést folytatni 

kívánó hallgatókat célozza meg.  

Ennek kapcsán, az interneten található promóciós videókat és online újságokat és Országos 

Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) weboldalát tekintettük át. Ezek közül jelen 

tanulmányunkban a felvi.hu-n található tanárképzéssel kapcsolatos rekrutációs anyagait illetve 

a youtube videó megosztó portálon található ELTE-PPK promóciós videóját elemezzük. 

Érdekességként felhozható, hogy alapvetően sok online elérhető tanárképzést kommunikáló 

információ van, de ezek nagy részéhez nehezen lehet hozzáférni (regisztrálni kell, nem 

átlátható keresési felület) vagy pedig elavult információkat tartalmaz, ami eléggé rossz képet 

sugall a pályáról. Ellenben szakképzéseket prezentáló anyagok többnyire jó minőségűek és 

könnyen hozzáférhetőek, aminek hátterében egyes cégek, alapítványok támogatása áll. (pl: 

OKJ-s nappali képzéseket bemutató videók és weblapok30) 

                                                      
30 https://www.youtube.com/watch?v=fuSeRs1B7wA, http://www.szakkepesites.hu/ (2015.03.08.) 

https://www.youtube.com/watch?v=fuSeRs1B7wA
http://www.szakkepesites.hu/
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A Országos Felsőoktatási Információs Központ (felvi.hu) weboldalán a szakleírások között az 

osztatlan tanárképzésről és a tanári mesterképzésről nem lehet információkat találni csak a 

képzést indító intézmények vannak felsorolva. A pedagógia alapszak leírásában is inkább a 

széleskörű elhelyezkedési lehetőségek és elméleti alapok kerülnek előtérbe, mint maga a 

tanári hivatásra való ösztönzés. A leírás mellett található Diplomán túl című zöld keretben az 

érdeklődő a munkalehetőségekről, megszerzett tudásról és tapasztalatokról találhat 

információkat.31 Ha továbbmegyünk a kereten belül jelzett oldalakra, akkor a Végzés utáni 

kilátások menüpontban látványos statisztikákról olvashatunk. A megjelenő lapon egy tömör 

információkat elemző poszter ugrik elő, ami két nagyobb részre osztható. A fejlécben 

találhatóak a végzettek száma, képzési helyek térképes megjelenítése, nemek aránya és a 

továbbtanulás mesterszakon százalékos megjelölése. A pedagógia alapszak esetében a ezek a 

következők: 2011/12-ben 209 fő kapott oklevelet, 11 képzési helyre lehet jelentkezni, 81%-os 

a nők aránya és 30%-os a mesterképzésben résztvevők aránya. A kép második nagyobbik 

részében a 2013 májusi állapotról kaphatunk információkat. Eszerint a végzettek 64%-a végez 

diplomás munkát (ebből 12% tanul is mellette) és havi átlagos bruttó keresetük 169 341 Ft. 

Ebből nem derül ki világosan, hogy az illető a szakmájában helyezkedett-e el csak annyit 

tudhatunk meg, hogy 7% álláskeresésben van és 12%-uk egyéb tevékenységet folytat. A 

további menüpontokban a munkalehetőségekről és elhelyezkedésről és fontos szakmai 

weboldalakról kapunk tájékoztatást, illetve jó kezdeményezés, hogy a Véleményezés 

menüpontban a szakmájukban elhelyezkedők megírhatják tapasztalataikat. A Diplomán túl 

menüpontban Szakok és szakmák címmel egy interaktív felület jelenik meg, amelyen belül 

felfedezhető a „Pedagógusképzés képzési területe” is.32 A linkre rákattintva, rendszerezve 

láthatóak a képzésen belül alapszakok; jelen esetben a csecsemő és kisgyermeknevelő, 

konduktor, óvodapedagógus, gyógypedagógus, osztatlan tanári képzés és a tanító alapszak 

bemutatása, ami szintén a fentebb felvázolt szisztémában ad összehasonlítási alapot. 

A tanárképzésről való kommunikáció másik módja a youtube videóportálon található ELTE 

PPK: Minden, ami ember című promóciós videója 33 , amiben az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar szellemiségét mutatják be. A közel 6 perces videó hirtelen Varga Livius (a 

Quimby együttes alapítója) narrációjával kezdődik, aki egy aulában ül körülötte székekkel és 

                                                      
31  
http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_k
onkret?szak_id=81&kpzt=2&kepzes=A&sz=szakleir (letöltve: 2015.03.08.) 
32  
http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakleirasok/index.php/sza
kleirasok/index (letöltve: 2015.03.08.) 
33 https://www.youtube.com/watch?v=bqSFH0B1Baw (letöltve: 2015.03.08.) 

http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=81&kpzt=2&kepzes=A&sz=szakleir
http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=81&kpzt=2&kepzes=A&sz=szakleir
http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/index
http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/index
https://www.youtube.com/watch?v=bqSFH0B1Baw
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mozgolódó emberekkel és kezében egy képpel, aminek csak a keretét és a hátát látjuk 

akasztókkal. Miközben mesél arról, hogy egy képet keresett, ami visszaadja „ mi az, hogy 

PPK és mit jelent PPK-snak lenni” ,egy laptop kijelzője jelenik meg kar honlapján található 

fotók böngészésével és a beszéd alatt lágy zongoradallam szól. A beszéd közben végig a 

„képet” nézi és merengve mondja: „Hát, végül nem volt könnyű, de megtaláltuk. A kép 

(közben maga elé emeli, de a néző nem látja), amire ha ránézek, eszembe jut minden, ami 

ELTE PPK. Reméljük másoknak is.” Majd hirtelen feláll és a videó pár emberre mutat, akik a 

kezükben tartják vagy eléjük viszik a képet és mosolyognak, a háttérzene megerősödik és 

felgyorsul. Aztán egy szőke hajú hölgy tűnik elő, aki úgy érzi szerencsés, hogy ott 

tanulhatnak, mert „itt tanítanak az egy szakterületek legnagyobb tekintélyei.” Közben közeli 

portrék tűnnek fel híresebb tanárokról, kutatókról és visszatér a kép hozzá, így megtudhatjuk, 

hogy a Hallgatói Önkormányzat elnöke szólt hozzánk, aki azt gondolja a szaktekintélyek 

miatt az oktatás magas színvonalú és izgalmas. 1:11-nél feltűnik Dr. Kovács Mónika, 

nemzetközi és tudományos dékán helyettes, aki az Erasmus ösztöndíj lehetőségéről beszél, 

miközben már a homályos képből kiélesedő sportolókat láthatunk, akiket fehér BEAC (az 

egyetem sportklubja) pólóban ülő emberek figyelnek. Hevesi Krisztina veszi át a beszédet, 

amiben kifejti, hogy az ELTE legnagyobb adottsága a komplexitásában van és röplabdázó 

fiatalok edzésére ugrik a videó. 1:26-nál megjelenik Kardos Júlia arca, aki arról a „pluszról” 

beszél, amit nem lehet szavakkal leírni, csak érezni lehet. „Ami nem lesz benne a 

diplomádban, ez benned van. Azt hiszem, ezt jelenti PPK-snak lenni.” Ezalatt a videó őt 

mutatja be, ahogyan táncol egy szobában, ami kanapékkal van körbe és a falon NAPKAZY 

felirat található piros, fekete és kék színben. 1:54-nél Balázs Regina tűnik fel, aki Mérő tanár 

úrtól idéz, mellette feldíszített fenyőfa és egy fiatalember és miközben mondja „ ha már 

csináljuk, csináljuk komolyan. Erre tanít a PPK.” folyosón tanuló lányokra ugrik a kép. 

„Amiért szeretem?” – kérdezi Dr. Trencsényi László és közeli profilja jelenik meg, és amíg 

elmondja, hogy az egyetem tanárképzési modelljét, a tanárhoz, pedagógus mesterség és a 

mesterségbeli tudását legalább olyan fontosnak tartja mint a szaktárgyakat újra folyosón 

tanuló diákokra mutat a kamera. Elmondása szerint ezt a hitvallást a kar vállalta és vállalja 

most is. Ezalatt egy könyvpolcra közelít a kamera, ahonnan hiányzik egy könyv és egy 

mosolygó lány visszateszi. A videó további részében gyors váltásokban még más hallgatók és 

tanárok számolnak be az egyetemi életről és lehetőségekről, és a pillanatról, amikor kiderült, 

hogy felvételt nyertek és a videó elején bemutatott képkeret ismét a kezekbe kerül. 4:06-nál 

megjelenik egy fiatalember kezében a kerettel és bátorítóan mondja: „Ha a PPK-ra 

jelentkeztél megtetted az első lépést… a legjobb lépést. Most már nincs más dolgod, mint 
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egymás után tenni a lábaidat. Mi várni fogunk.” Ezalatt homályosan feltűnik Varga Livius 

ismét, aki egy forgóajtón keresztül belép az aulába, kezében a kerettel. Közben felgyorsul a 

zene és még gyorsabb bevágások az eddig szereplő hallgatóktól mi lett volna, ha nem veszik 

fel őket ide és Livius leteszi a képet, amire a néző már nagyon kíváncsi. Aztán a kamera végre 

felfedi a „képet”, ami egy keretbe illesztett tükör. Livius belenéz, mosolyog, majd felteszi 

kalapját és eltűnik a tükör elől, ami addig ott marad a széken. De a kamera követi távolodó 

alakját eközben a dékán büszkélkedik az egyetem rangsoráról és hozzáteszi: „ A mi karunk, 

olyan kar, ahol minden a hallgató körül forog. Aztán kiélesedik egy sakktábla, aminek a 

bábuit rendezgeti. A videó szlogennek végződik „ Úgyis mondhatnám a PPK minden… ami 

az ember”, amit a dékán mond el miközben Livius belekacsint a kamerába és feltűnik a kar 

épületének bejárata. A zongora hangja ellágyul és a hirdető tábla előtt egy kari zöld kitűző 

élesedik ki egy öltönyre tűzve. A videó ráközelít, és egy felirat jelenik meg: ELTE PKK 

Minden, ami ember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


