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Amiről szó lesz

 Az intézmény szerkezete

 Munkakörök az óvodában

 Hatáskör, felelősségi kör, feladatkör –

fogalmak tisztázása

 Munkaköri leírások elkészítésének 

jogszabályi háttere

 Szerkezete, kötelező elemei



Hangolódás a témára

Mutatkozzunk be!

Tekintsük át az intézmények szerkezetét!

 Név, honnan jöttél? Milyen minőségben 

dolgozol az óvodában? 

 Van-e telephelye, tagóvodája az intézménynek? 

Hány fő dolgozik az óvodában? Milyen 

munkakörök vannak az óvodában? 



Műhelymunka - Egyéni feladat 

 Rajzold le, vázold fel az intézményed 

szerkezeti felépítését!



Előadás: 

Hatáskör, felelősségi kör, feladat

Jogszabályi háttér – szabályozó dokumentumok

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 Az intézmény SZMSZ-e

 Munkaköri leírások

 Alapító okirat 



Fogalmak tisztázása

Hatáskör
• Miben van döntési, javaslattételi ellenőrzési joga, 

illetve kötelezettsége

Felelősségi kör
 Miben és milyen mértékben felelős? 
 A munkaköri leírás egyik eleme a felelősségek és kötelezettségek 
sora, ez informálja konkrétan az alkalmazottat és a felettesét a 
munkaköri követelményekről

Feladat
• Főbb tevékenységek felsorolása: Mi az, amit el 

kell végeznie, miért felelős, miről gondoskodik?



Munkakörök az óvodában –
amelyekhez a hatáskörök, felelősségi körök 

és feladatok tartoznak

 Óvodavezető

 Tagóvodavezető, Óvodavezető helyettes

 Óvodapedagógus – nevelőtestület, 
szakmai munkaközösségek

 Pedagógiai asszisztens

 Dajka 

 Óvodatitkár, ügyviteli dolgozó



Óvodavezető hatásköre

A működésre, a dolgozókra, a gyermekekre, terjed 
ki.
 Részvétel az intézményt érintő önkormányzati, bizottsági döntések 

előkészítésében

 Az intézmény képviselete köznevelési és kulturális rendezvényeken

 Költségvetésen belüli gazdálkodás (pl. munkaerő-gazdálkodás, 
bérmaradvány-felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás…) 

 Munkaviszony létesítés, - megszűntetés,

 Gyermekfelvétel 

Egyes kompetenciák átruházhatók  - a munkáltatói feladatok kivételével -
az intézményvezető döntése alapján a vezető helyettesre, tagóvoda 
vezetőre, amit írásban kell rögzíteni!



Az óvodavezető felelőssége

69. § (1) A köznevelési intézmény vezetője

a) felel az intézmény szakszerű és törvényes 

működéséért, gazdálkodásért, önálló 

költségvetéssel nem rendelkező intézmény 

esetében a működtetővel kötött szerződésben 

foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában 

a fenntartó által rendelkezésére bocsátott 

eszközök tőle elvárható gondossággal való 

kezeléséért.



Óvodavezető - intézményvezető
Felel: 

• A pedagógiai munkáért

• A nevelőtestület vezetéséért

• A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, 
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért

• A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény 
működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételek biztosításáért 

• A nemzeti ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért

• A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezésért és ellátásáért

• A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtéséért

• Az óvodaszékkel (szülői közösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti 
szervekkel való együttműködésért

• A gyermekbalesetek megelőzéséért

• A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért

• A pedagógusetika normáinak betartásáért és betartatásáért.



Az óvodavezető feladatai

1. Pedagógiai – szakmai

2. Tanügy-igazgatási feladatok

3. Munkaügyi feladatok

4. Gazdálkodási (gazdasági-adminisztratív) 

feladatok

Kapcsolattartási, koordináló feladatok



Tagóvoda vezető, óvoda vezető 

helyettes hatáskörei

 A vezető távollétében intézkedésre 

jogosult

 Ellenőrzési joga van pl: a munkafegyelmi 

kérdések betartásában, vagy szakmai 

munkában

 Átruházott hatáskörei, feladatai lehetnek



Tagóvoda vezető, óvoda vezető 

helyettes felelőssége

Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak 

megfelelő működtetése

Feladatai: 

1. Pedagógiai – szakmai

2. Tanügy-igazgatási feladatok

3. Munkaügyi feladatok

4. Gazdálkodási (gazdasági-adminisztratív) feladatok



Egyéb dolgozói hatáskörök az óvodában

Nevelőtestület

70. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási 

intézmény legfontosabb tanácskozó és 

döntéshozó szerve. … A nevelési-oktatási 

intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 

kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e 

törvényben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.



Óvodapedagógus hatásköre

 Gyakorolja törvény és a jogszabályok, az 

SZMSZ által biztosított jogokat

 Határköre és képviseleti joga az általa 

vezetett gyermekcsoportra terjed ki

 A Pedagógiai Program szellemiségét 

figyelembe véve megválasztja nevelő-

oktató munkájához a megfelelő 

módszereket eszközöket



Óvodapedagógus felelőssége

 A Pedagógiai Program megvalósítása

 Leltári felelősség - óvja az óvoda berendezési, 
felszerelési tárgyait

 Kártérítési felelősség – okozott kárért

 Hivatali titok megtartásának felelőssége – az 
óvoda működésével, nevelőtestület tagjaival, munkájával, a 
gyermekekkel, családokkal kapcsolatos információk 
megőrzése

Feladatai: 

1. Pedagógiai

2. Tanügy-igazgatási, adminisztratív feladatok



Szakmai munkaközösség hatásköre

Döntési jogkörei: 

 Működési rendjéről és munkaprogramjáról való döntés. 

Véleményt nyilvánít: 

 Szakterületét érintően - véleményezi az óvodában folyó 

pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésre. 

Véleményét ki kell kérni: 

 Pedagógiai program, Továbbképzési program 

elfogadásához, 

 Óvodai nevelést segítő eszközök, tankönyvek, 

segédletek, szakkönyvek kiválasztásához. 



Pedagógiai asszisztens

Hatásköre

 A felügyelete alá tartozó gyermekek 

gondozása, kísérése, játékainak fejlesztése

Felelőssége:

 Leltári felelősség 

 Kártérítési felelősség 

 Hivatali titok megtartásának felelőssége



Dajka 

Hatásköre

 A nevelőmunka támogatása, a gyermekek 
gondozása, az óvoda takarítása, a 
munkakörére vonatkozó belső szabályok 
betartása

Felelőssége:

 Leltári felelősség 

 Kártérítési felelősség 

 Hivatali titok megtartásának felelőssége



Dajka

Feladatai:

 Gyermekekkel kapcsolatos feladatok

 A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ 

előírásaival kapcsolatos teendők

 Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok



Óvodatitkár – ügyviteli dolgozó

Hatásköre

 Az óvoda szabályzatainak betartása, betartatása

 Önálló ügyintézés a vezető utasítása szerint

Felelőssége:

 Leltári felelősség 

 Kártérítési felelősség 

 Határidők betartása, készpénz, az iratok, 
dokumentumok megfelelő kezelése

 A munkafegyelem betartása

 Hivatali titok megtartásának felelőssége



Óvodatitkár – ügyviteli dolgozó

Feladatok:

 Iratkezeléssel, ügyintézéssel kapcsolatos 

feladatok (levelezés, iktatás…)

 Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok

◦ Tanügy-igazgatási feladatok, nyilvántartások

◦ Munkáltatói feladatok adminisztrálása (KIRA)

◦ Gazdasági feladatok és nyilvántartások (ellátmány, 

étkezési díjak, beszerzések, …)



Műhelymunka

Csoportos feladat

 Azonosítsuk be, mely munkakörhöz tartozhat a 

felsorolt jogkör, hatáskör, feladat!



Előadás

Munkaköri leírások az óvodában 

Jogszabályi háttér

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 Munka Törvénykönyve

 Az intézmény SZMSZ-e

 Alapító okirat 

 Pedagógiai program

 Éves munkaterv,

 Kollektív szerződés

 Közalkalmazotti szabályzat



A munkaköri leírásokról

 Mit várunk el a dolgozótól pontosan?

 Miért felelős és milyen jogosultságokkal bír?

 Mi a szerepe az adott munkakörnek az 

intézmény munkafolyamatában?

 Milyen kompetenciák szükségesek ez adott 

munkakör betöltéséhez?



Munkakörelemzés

Milyen fizikai és mentális feltételeket támaszt 
a munkáltató a munkakör betöltőjével 
szemben?

 Milyen feladatokat kell ellátni az adott munkakörben?

 Hogy kapcsolódnak a feladatok más munkakörben 
végzett feladatokhoz?

 Milyen hatásköre van a betöltőnek a munkakörben?

 Miben és milyen mértékben kell felelősséget vállalnia? 

 Milyen kapcsolatokat tart és kivel?

 Milyen az információáramlás a munkakörben?

 Milyen kompetenciák, ismeret, tapasztalatok 
szükségesek a munkakör megfelelő ellátásához?



A munkaköri leírás alapelvei

 Írásbeliség - legkésőbb a munkába állás után 15 napon 
belül (Mt. 46§ (1) bek. d) pont)

 A munkaköri leírás határozza meg a dolgozó „helyét” a 
szervezetben

 Lehetőséget ad arra, hogy a felek a munkaszerződés 
tartalmi elemein túlmenően más kérdésekben is 
megállapodjanak

 A munkaáltató egyoldalúan adja ki, de nem határozhat 
meg olyan feladatokat, amit a munkavállaló nem képes a 
rendes munkaidejében ellátni

 Csak olyan feladat sorolható fel benne, ami az adott 
munkakörhöz tartozik

 A változó körülményeknek megfelelően módosítható

 A munkaügyi bíróságok kérhetik becsatolásra



A munkakör és a munkaköri leírás fogalma

Munkakör – keret jelleggel rögzített ellátandó feladatok

Munkaköri leírás – az ellátandó feladatok részletes 
kifejtése.

 Mindkét fél számára tisztázza, hogy a munkakört hogyan kell 
értelmezni

Tartalmazhatja:

 A munkavállaló felelősségét

 Sok egyéb kérdést is, pl. kompetenciák felsorolását, szervezeti 
egység megjelölését, közvetlen felettest…

Kötelezőtartalmi elem: 

 A munkakörbe tartozó feladatok részletezése!



Módosítás

A munkáltató egyoldalúan állítja össze és egyoldalúan 
dönthet a módosításról.

A munkakör jellegét nem változtathatja meg, csak közös 
megegyezéssel.

Fontos: a kibővített munkakört is el tudja látni a rendes 
munkaidejében.

Rendkívüli munkavégzés:

Nem lehet rendszeres, tervszerűen ismétlődő

Nyilván kell tartani, elszámolni, kifizetni

A munkáltató az átirányítás kivételével egyoldalúan nem 
lépheti át a szerződéses munkakör jelentette kereteket!



A munkaköri leírás készítésének alapelvei

 Törekedni kell arra, hogy a lehető legteljesebben lefedje 

az adott munkakörhöz tartozó feladatokat

 Beosztás meghatározásából tűnjön ki, kinek az elvárásai 

alapján végez feladatot a dolgozó

 Választékos, konkrét megfogalmazás, cselekvést kifejező 

szavak használata

 Rövid, pontos, egyértelmű kifejezések használata

 Ellenőrizzük le magunkat – idegen szemével



A munkaköri leírás tartalma

 Munkáltatóra

 Munkavállalóra

 Munkakörre vonatkozó rész

 Kapcsolatok

 Hatálya

 Záró rendelkezés

 Nyilatkozat

 Aláírások, bélyegző



Kinek készül az óvodában munkaköri leírás?

 Óvodavezető – fenntartó feladata az elkészítése

 Tagintézmény vezető, óvodavezető helyettes – fontos az 

óvodapedagógusi munkaköri leíráson kívül, írásban meghatározni a 
vezetői feladatmegosztás, hatáskörök átruházásának területeit

 Óvodapedagógus – összhangba kell hozni a törvényi előírásokkal, 

végrehajtási rendeletekkel és az összes intézményi alapdokumentummal

 Pedagógiai asszisztens – 3 csoportonként 1 fő

 Óvodatitkár – ahol a felvehető gyermeklétszám meghaladja a 100 főt

 Dajka – csoportonként 1 fő 

 Konyhai dolgozó, takarító, 

 Gazdasági ügyintéző

 Karbantartó



Műhelymunka - Csoportos 

feladat

”Hatáskörök, felelősségi körök, jogkörök” 
megosztása adott munkakörökben –
munkaköri leírás elkészítésének segítése

 Óvodavezető -Tagóvoda vezető, óvodavezető helyettes

 Óvodavezető – óvodapedagógus 

 Óvodapedagógus – dajka 

 Óvodapedagógus – pedagógiai asszisztens 



Lezárás

 Milyen érzéseik fogalmazódtak meg 

benned a mai program kapcsán?

 Mit viszel haza?



Köszönöm a figyelmet!

Barcza Béla Károlyné 

Intézményfejlesztési

Szaktanácsadó

vadvirag.bazisintezmeny@gmail.com

30/486-2073
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