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Az óvodatitkár nem csupán a nevelő-oktató munkát közvetlenül elősegítő 
nélkülözhetetlen alkalmazott, hanem ő az iránytű az óvodában.  

Nem csupán a KIRA programot és az adminisztratív előírásokat kell ismernie, 
hanem tudnia kell a kinevezési okmányon és egyéb formalizált dokumentumok 
tartalmi összetevőin kívül a legalapvetőbb munkajogi szabályokat is. 

Ezeket a nélkülözhetetlen rendelkezéseket 4 csoportba oszthatjuk: 

1. Az óvodatitkár jogállása, alapvető jogai és kötelezettségei, besorolása; 

2. Az óvodapedagógus jogállása, alapvető jogai és kötelezettségei 

3. A közalkalmazotti kinevezés és ami mögötte van; 

4. A kinevezés módosítása, a jogviszony megszüntetése és egyéb munkajogi 
élethelyzetek 

5. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és esetleges következményei;



Az óvodatitkár jogállása, 
alapvető jogai és kötelezettségei, besorolása

1. Közalkalmazott vagy munkavállaló 

• A közalkalmazotti jogviszony relatíve nagyobb biztonságot nyújt.  

• A munkaviszony akár a munkáltató, akár a munkavállaló oldaláról könnyebben megszüntethető. 

2. Besorolás és illetmény (munkabér)  

• Pedagógus végzettséggel  - pedagógus végzettség hiányában a garantált illetmény 

• Illetmény pótlékok: Gyógypedagógiai, nehéz körülmények között végzett munkáért járó  

3. Szabadság 

4. Jogok és kötelezettségek 

• Titoktartás; 

• Jelzési kötelezettség;



Az óvodapedagógus jogállása, alapvető jogai 
és kötelezettségei

1. Óvodapedagógus besorolása és illetménye;  

2. Óvodapedagógus munkaidő-beosztása; 

3. Óvodapedagógus helyettesítés



A közalkalmazotti kinevezés és ami mögötte 
van

1. A közalkalmazotti jogviszony és a munkaviszony 
elhatárolása, az eltérő jogállás     legalapvetőbb 
különbségei és következményei 

2. A próbaidő és a próbaidő alatti jogviszony megszüntetés 

3. A besorolás jellemző vitás esetei 

4. Örökzöld a munkajogban: 
határozott vagy határozatlan idő  

5. Teljes és részmunkaidő



Általános munkarend – eltérő munkarendek

Munkaidő-beosztás közlésének módja és határideje, munkaidő-
beosztás a „munkavállaló kérésére”. 

• Mit tekintünk rendkívüli munkavégzésnek? 

1. munkaidő-kereten felüli túlmunka 

2. munkaidő-beosztástól eltérő túlmunka 

3. ügyelet alatt végzett túlmunka 

• Munkaidő-keret és „önkéntes túlmunka”.  

• Munkaidő-nyilvántartás az óvodákban.



A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 
szembe állítva a munkaviszony megszűnésével és megszüntetésével

1. Közös megegyezés 

2. Felmentés-felmondás 

3. Lemondás 

4. Rendkívüli felmentés – azonnali hatályú felmondás 

5. Speciális munkáltató személyében bekövetkező változás 

6. A határozott idő lejárta 

Amit tudni érdemes a munkaügyi perekről: 

1. Jogorvoslati határidők és elévülés 

2. Tipikus felmentési hibák 

3. A felmentés/felmondás jogszerű indokai 

4. A bírói döntések korlátja



Kismamák és kisgyermekes anyukák jogi 
helyzete az óvodában

1. Fizetés nélküli szabadság, egy út vége, egy út kezdete? 

2. Atipikus foglalkoztatás és "kisgyermekes jogok", 
vágyálom, vagy lehetőség? 

3. Részmunkaidős foglalkoztatás 



Köszönöm 
figyelmüket!

Dr. Nyitrai Károly


