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Fogalmak

 Rendes munkaidő: Mt. 88. §, 92.§ : A teljes napi 

munkaidő 8 óra

 Teljes munkaidő: Heti 40 óra teljes állásban Mt. 

92.§ (1)

 Általános munkarend: heti öt napra (H-P)

 Rendkívüli munkavégzés: Írásban kell elrendelni

 Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által 

meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

 Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló 

által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4) 



Először vizsgáljuk meg a pedagógusok munkaidejére, kötött 

munkaidejére, valamint neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejére vonatkozó szabályokat!

80%

55-65%

Óvodapedagógus munkaideje

kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött munkaidő
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munkaidő



Először vizsgáljuk meg a pedagógusok munkaidejére, kötött 

munkaidejére, valamint neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejére vonatkozó szabályokat!

Általános szabályt fogalmaz meg a Nkt. 62.§

(5)-(6) bekezdése, amely minden 

pedagógusra vonatkozik, így az 

óvodapedagógusokra is!

pedagógus heti teljes munkaidejének 80%-a 

(a továbbiakban: kötött munkaidő)

A teljes munkaidő 55-65%-ában 

(a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő)



Vizsgáljuk meg az óvodapedagógusok munkaidejére, kötött 

munkaidejére, valamint neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejére vonatkozó szabályokat!

Nkt. 62.§. (8)

 Az óvodapedagógusnak a kötött 
munkaidejét a gyermekekkel való 
közvetlen, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozásra kell fordítania, 

 a munkaidő fennmaradó részében, 
legfeljebb heti négy órában
 a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb 

pedagógiai feladatok, 

 a nevelőtestület munkájában való részvétel,

 gyakornok szakmai segítése, mentorálás

 továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 
óvodapedagógus számára.



Az Nkt. 62.§ (4)-(5) és (8) bekezdéseiben meghatározott szabályozás 

szerint tehát a teljes álláshelyen alkalmazott óvodapedagógusok:

Óvodapedagógusok teljes álláshelyen 40 óra

heti kötött munkaidő=heti megtartandó foglaslkozások száma 8 óra dolgozó által felhasználható

32 óra

pedagógus

által szabadon

felhasználható
heti kötött 

munkaidő

8 óra



Az Nkt. 62.§ (4)-(5) és (8) bekezdéseiben meghatározott szabályozás 

szerint tehát a teljes álláshelyen alkalmazott óvodapedagógusok:

 heti munkaideje 40 óra

 kötött munkaidejük heti 32 óra

 a megtartandó foglalkozások száma heti 32 óra

 a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz

heti 8 órából maximum 4 órát az Nkt. 62.§ (8)

bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kell

fordítaniuk.



Az Nkt. 62.§ (5)-(6) és (8) bekezdéseiben meghatározott szabályozás 

szerint tehát a teljes álláshelyen alkalmazott óvodapedagógusok:

Ha az óvodapedagógusok számára csak a 62.§ (5)-(6) bekezdéseiben

leírtak lennének érvényesek, akkor a heti foglalkozásszámuk nem

haladhatná meg a 26 órát. A 62.§ (8) bekezdésének végén

megfogalmazottakra pedig azért van szükség, mert ellenkező esetben a

32 óra foglalkozás megtartását követően a 32 órás kötött munkaidőben

nem lehetne elrendelni az óvodában értekezletet, nem lehetne

ünnepségeket tartani, a nevelési folyamat előkészítésével és

fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai tevékenységet végezni. Ennek

biztosítására emelte be a törvény a 32 órás kötött munkaidőn túli,

maximálisan heti 4 óra időkeretet. Ez persze azt jelenti, hogy – a

munkáltató döntésétől függően – az óvodapedagógusok kötött

munkaideje a 32 órát meghaladóan akár heti 36 óra is lehet. Az előírás

azt is jelenti, hogy heti a teljesített 32 órán túl 36 óra időtartamig eseti

helyettesítés rendelhető el, amiért – a korábban jogszabályban

meghatározott – túlóradíjat nem kell fizetni.





Neveléssel-oktatással lekötött idő

 A gyakornoknak a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaideje óvodapedagógusok

esetében hatvanöt százaléka lehet.

Nkt. 62.§ (11)

Azaz heti 26 óra lehet!



Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött

része 326/2013. Korm. R. 17.§

 Intézményvezető állapítja meg, pedagógus 

véleményének kikérésével személyre szólóan

 Havi nyilvántartása szükséges 

 Feladatok:

Gyermekfelügyelet előre tervezett és 

alkalomszerű ( reggeli és étkeztetési ügyelet )

Csoportos óvodai munkák (adminisztráció, 

szülői ért., család látogatás, stb. )

Munkaközösség-vezetői feladatok

Stb.



Munkaidő nyilvántartás

 Havi munkaidő nyilvántartása szükséges

Mt. 134.§. (1)-(3) bekezdése előírja

 Tartalma: 

Rendes munkaidő

Rendkívüli munkaidő

Készenlét 

Szabadság

Ezen idők tartalma, kezdő és befejező ideje



Munkaidő nyilvántartás

 A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a

teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek. A nyilvántartás - a (2)

bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-

beosztás - hónap végén történő igazolásával és a változás

naprakész feltüntetésével is vezethető.

 A Korm. Rendelet 16.§ (7) pontosítja a Mt. által meghatározott

szabályokat az alábbiak szerint: „Az intézményvezető az órarend

és a munkatervben meghatározottak alapján az intézményben

foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-

nyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja.”

 Következtetés: A munkaidőt nem a munkavállalónak kell

nyilvántartania, hanem az intézményvezető ennek a felelőse, aki

ezt a feladatot delegálhatja, azonban havonta igazolnia kell!





Helyettesítés, túlmunka óvodában 

 Elrendelt túlmunka = eseti helyettesítés, üres 

állás időszakos betöltése 

 Elméletileg túlóra kifizetése nincs, de ha van, 

akkor ki kell fizetni!

 32 neveléssel lekötött idő után óvodában 4 óra 

túlmunkára kötelezhető

 Óvodában napi 2 óra, heti 4 óra túlmunka a 

neveléssel-oktatással lekötött idő után

 Egy nevelési/tanítási évben 30 nap lehet 

túlmunkát elrendelni



Hogyan lesz valaki mester-

pedagógus?

ELVILEG:

 Minősítő eljárás

 Bizottság értékelőlapja

 Mesterpedagógus fokozatba besorolás

 Munkaszerződés módosítása

Forrás: IGI-Klub_Márkus Gábor_141113



A mesterpedagógus fokozatba kerülő 

óvodapedagógusokra vonatkozó 

szabályok:

326/2013. Korm. R. 4. § (5)

Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt, aki az

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben

(PSZE), a pedagógusok minősítő vizsgáján

(PÉM) vagy minősítési eljárásában szakértőként

vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat

(SZTA) lát el, munkaidő-kedvezményben részesül.



A mesterpedagógus fokozatba kerülő 

óvodapedagógusokra vonatkozó 

szabályok:

b, az óvodapedagógus esetén neveléssel-oktatással lekötött

munkaideje nem lehet több heti huszonöt óránál

25 óra

c, a vezető óvodapedagógus esetén heti huszonkettő óránál

– továbbá hetenként legalább egy napra a munkahelyén történő

munkavégzés alól mentesíteni kell, annak érdekében, hogy a

szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon

venni.

22 óra



Mesterpedagógus munkaideje

 1., „A teljes munkahét az óvodában is 40 órás

munkaidő. Ebből 1 napot a szakértői munkára kell

megjelölni.

(OH-K,Cs,P; OFI-a hét bármelyik napja)

 1 nap az 8 óra munkaidő, tehát marad 32 óra

munkaidő, ebből 25 óra lesz az

óvodapedagógus, 22 óra a vezető

óvodapedagógus letöltendő kötött

munkaideje.”

 Elrendelhető még e mellé heti 4 óra az óvodában

 Mi lesz a 32-25 és a 32-22 közötti munkaidővel?



Mi lesz a 32-25 és a 32-22 közötti munkaidővel?

 A válasz várat magára a 

mesterpedagógusok foglalkoztatását 

illetően az óvodában is!

 Ígéret van az ágazati irányítás és a 

hivatalok részéről a törvényi 

szabályozás igazítására!

 A nevelési terv, a munkaszerződések és 

a munkaköri leírások átdolgozása vár a 

vezetőkre!



Mesterpedagógus munkaideje

EMMI válasz:

 A jogszabályból nem következik, hogy nem 

lehet 32 órát beosztani 4 napra!

(arányos elosztás elve mellett)

 Az intézményvezető nem kap egyenlőre 

külön munkaidő-kedvezményt!

 Az OH/OFI valamilyen megbízási szerződés 

alapján fogja a Mesterpedagógusokat 

foglalkoztatni!



Mesterpedagógus munkaideje

 RPI megítélés: Megítélésünk szerint ez az érvelés is hibás, 

alkalmas arra, hogy gyengítse a mesterpedagógusok 

elkötelezettségét, illetve aláássa a tanfelügyeleti és 

minősítési szakértői rendszer rangját. Úgy tekinti, mintha a 

pedagógus azt a heti 8 órát ajánlotta volna fel szakértői 

feladatok ellátására, aminek beosztását és felhasználását 

önmaga jogosult meghatározni. A mesterpedagógusok 

kiválasztásánál ez a feltétel egyszer sem került szóba. 

Ráadásul kifejezetten ellenérdekeltté teszi a 

mesterpedagógust pedagógusként foglalkoztató intézményt 

is. Kérdés, hogy ebben az értelmezési keretben a 

mesterpedagógus pl. mikor készül az foglalkozásokra vagy 

mikor ír nevelési naplót, fejlesztési tervet stb?



Munkáltatói jog - Kinél marad?

A mesterpedagógus kötött munkaidejének értelmezése és kezelése

Az RPI elemzésének jogszabályi alapjai (indexszámok szerint)

1. Mt. 45. § 4) A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában -

általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

2. Mt. 92. § (1) A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes 

napi munkaidő).

3. Mt. 97. § (2) A munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig kell 

beosztani (általános munkarend).

4. Nkt. 62. §. (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati 

intézményekben pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött 

munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között -

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő 

fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását 

maga jogosult meghatározni.

Forrás: problémakatalógus_Márkus Gábor_Kelemen Gabriella 



Munkáltatói jog - Kinél marad?

RPI elemzése:

A pedagógus teljes munkaideje alaphelyzetben heti 40 óra.

A mesterpedagógus pedagógus marad. A munkaideje heti 40 

óra. Ebből 8 óráról maga dönt. A 32 óra kötött munkaidőről a 

munkáltató intézkedik. Ennek keretében heti 1 nap a munkáltató 

mentesíti az intézményben való munkavégzés alól a 

mesterpedagógust. Ha a munkaszerződés másként nem 

rendelkezik, ez az időtartam 8 óra.

Azaz a 32 órás kötött munkaidőn belül 8 óra időtartamban 

mentesíti, így a munkáltató közvetlenül 24 munkaóra 

beosztásáról és felhasználásáról dönt.

A mesterpedagógus-óvodapedagógusok esetében ez 

másként számítandó!



Munkáltatói jog - Kinél marad?

EMMI válasz:

A munkáltatói jog a munkáltatónál marad,

hiszen az OH és/vagy az OFI valamilyen

megbízási szerződés alapján fogja

alkalmazni a szakértőket és

szaktanácsadókat és nem munkáltatóként

munkaszerződéssel!



Forrás: Oktatási Hivatal



Aktualitások

Mesterpedagógusok foglalkoztatását illetően:

 Munkaköri leírások módosítása

Készül! 

 SZMSZ módosítása

Készül!



Minősítési eljárás, minősítési vizsga
 Az első minősítés 2013. 09. 01. és 2018. 06. 30.

 Minősítési eljárás szakmai gyakorlatának előzetes elismerése Pedagógus II. 326/2013. 
Korm. R.36.§ (2) :

 2013. 09.01. Pedagógus. I. fokozat

 Több mint 8 év előzetes szakmai gyakorlat

 2014. kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba sorolását.

 2014 – 2018 között minősítik

Kötelező átsorolás Pedagógus II. fokozatba:

 14 év előzetes szakmai gyakorlat

 2014. 04. 30. kérelmezheti, 2015. január 1-el történő átsorolását

 2014. 04. 30. Portfólió feltöltése OH általi honlapra

Lejárt!!!

 Kötelező az átsorolás ha az egyszerűsített portfólió tartalmazza a 326/2013. Korm. R. 
8.§ tartalmát!

 Kötelező minősítés 2018.12.01. különben vissza megy Ped. I-be,

326/2013. Korm. R.36.§ (3)

2015.01.01. után figyeljük a február végéig 
megjelenő miniszteri keretszámokat!



Gyakornok fokozat elérésének feltételei

 A gyakornoki idő minimum 2 év, maximum 4 év. A két év gyakornoki 

idő a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől kötelezően kikötendő, a 

kinevezésben vagy munkaszerződésben. Ezt olyan módon 

szükséges előírni, hogy a gyakornok, a gyakornoki idő lejártának 

hónapjában köteles minősítő vizsgát tenni.

 A Gyakornok fokozatba sorolt pedagógust a pedagógiai munkájában 

szakmai vezető, azaz mentor segíti. A mentor személye az 

intézményvezető hatáskörében jelölendő ki. Mentori 

tevékenységet a „Mesterpedagógus” fokozatba lépett 

pedagógus is ellát, amennyiben nem vesz részt a 326/2012. (VIII. 

31.) Korm. rend 4. § (5) bekezdés szerinti feladatokban, azaz az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, vagy a pedagógusok 

minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként.



A mentor feladatai:
• segíti a gyakornokot az óvoda szervezetébe történő beilleszkedésben, pedagógiai, 

módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában

• támogatja a Gyakornok által ellátott, pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 

tevékenységeket:

• az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 

értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,

• az óvodai tevékenységek rendszerében a pedagógiai módszerek és a 

foglalkozási eszközök megválasztásában,

• az óvodai tevékenységek, foglalkozások felépítésének célszerű tervezésében,

• a minősítővizsgára való felkészítésében.

 A mentor szükség szerint, de legalább egy, legfeljebb négy alkalommal meg kell, 

hogy látogassa a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások, 

tevékenységek rendjében a Gyakornokot. Ezen alkalmakkor a látottakat 

megbeszéli vele. Amennyiben a Gyakornok azt igényli, hetente konzultációs 

lehetőséget is biztosítania kell számára.

 A mentor legalább félévente írásban köteles értékelni a Gyakornok 

tevékenységét, amit köteles átadni a Gyakornok és az intézményvezető 

részére!



Gyakornoki vizsga
 Gyakornok: a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított 2 év

 Gyakornoki fokozat:

 Munkakörre előírt végzettség, szakképesítés

 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlat

 Gyakornoki idő kikötése kinevezéskor kötelező

 A kinevezésben előírt minősítési vizsga időpontjáig le kell tenni

 Egy alkalommal 2 évre meghosszabbítható ha a vizsga nem 
sikerült

326/2013. Korm. R.2.§

 2013.09.01. már legalább 2 évnél kevesebb gyakorlat esetén 
gyakornoki fokozat Nkt. 97.§ (20)

Figyelem!
2015.01.01-ig volt a gyakornok besorolás kétféle 
lehetősége! (2013.09.01. előtti, 2013.09.01. utáni)

2015.01.01-től minden gyakornok minősítő vizsga 
köteles két éven belül!!!



Mi történhet a Gyakornokkal?
VIZSGA:

 „megfelelt” minősítést kap és Pedagógus I. fokozatba kerül 

besorolásra.

 A magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát 

követő év első napjával kerül sor.

 „nem megfelelt” minősítéssel zárul, akkor a vizsga napját követő 

nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik a gyakornoki idő. A 

megismétlő minősítő vizsgát a két évvel meghosszabbított gyakornoki 

idő lejártának hónapjában kell teljesíteni.

 A Pedagógus I. fokozatba lépéshez minimum feltétel a 

minősítővizsga alsó küszöbértékeként meghatározott 60%-os 

eredmény elérése.



Mi történhet a Gyakornokkal?
Mi történik, ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott Gyakornok a 

megismételt minősítő vizsgán ismételten „nem megfelelt” minősítést 

kap?

 A Gyakornok munkaviszonya a Nkt. 64. § (8) bekezdés felhatalmazásával, 

a minősítővizsga eredményének közlésétől számított tízedik napon, a 

törvény erejénél fogva megszűnik.

 Amennyiben a megismételt minősítő vizsgát nem teljesítő pedagógus 

pedagógus-munkakörre újabb jogviszonyt foglalkoztatási jogviszonyt létesít 

óvodában, úgy a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet 2. § (1)–(5) bekezdés 

szerint kell eljárni (azaz Gyakornok fokozatba kerül besorolásra, a 

kinevezésében, munkaszerződésében foglalkoztatási jogviszony 

létesítésének időpontjától számított kétéves gyakornoki idő kikötésével, 

amely alapján a gyakornoki idő lejártának hónapjában újabb minősítő 

vizsgát kell tennie, a Pedagógus I. fokozatba lépéshez előírt eljárásban).



Mester- és kutatópedagógus 

projekt 2015.
 OH – ELTE a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz 

kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozása

Jelentkezhetnek pedagógusok, akik az elmúlt 

években tevékeny részesei voltak egyéni, helyi vagy 

országos köznevelési fejlesztéseknek,

 1200 pedagógus folytathatja munkáját a pilotban.
Elektronikus kérdőív  2014. november 17-ig, meghosszabbítva 

november 24-ig 

 http://www.t-tudok.hu/pedagogusminosites_online_kerdoiv/.

Részletek 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkep

zes_fejl/projekhirek/mesterpedagogus_kutatotanar_program

Forrás: IGI-Klub_Márkus Gábor_141113

http://www.t-tudok.hu/pedagogusminosites_online_kerdoiv/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/mesterpedagogus_kutatotanar_program
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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