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Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 
részére 
 
 
Tárgy: Állásfoglalás az iskolákban elrendelt online oktatás, valamint az óvodákban előírt 

rendkívüli szünet munkajogi következményeiről  
 
Tisztelt Szakszervezet! 
 
A Kormány a 104/2021. (III.5.) Korm. rend. (a továbbiakban: „Rend.”) 11. § (1) bekezdésben 
2021. március 8-tól 2021. március 31-ig a köznevelési intézményekben – kivétel az óvodák 
és a pedagógiai-szakmai szolgáltatók – és a szakképzési intézményekben tantermen kívüli, 
digitális tanrendet írt elő.  
 
A Rend. 11. § (2) bek. értelmében az óvodákban „rendkívüli szünet van érvényben”, míg a 
11. § (3) bek. értelmében a kollégiumok az intézmény igazgatójának döntése szerint 
működnek.  
 

I. Iskolák és szakképzési intézmények 
 
Mindkét képzési formában a fenntartó minisztérium kiadott egy-egy utasítást a digitális 
tanrend alatti működésről.  
 
Elsőként rögzíteni szükséges, hogy a digitális tanrendre, illetve tulajdonképpen egy új típusú 
munkarendre való átállás nem érinti a munkáltatóknak azt a kötelezettségét, mely szerint a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 97. § (4) bek. 
értelmében a munkáltató köteles a munkaidő-beosztást legalább egy hétre a beosztás szerinti 
napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 168 órával korábban írásban közölni. Közlés 
hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.  
 
A köznevelési és szakképzési intézményekben ezt a gyakorlatban úgy lehet értelmezni, hogy 
a tantárgyfelosztásban, illetve órarendendben rögzített neveléssel-oktatással lekötött 
munkaidő már korábban egészen a nevelési évre vagy az aktuális félévre beosztásra került, 
tehát ez tekinthető közölt munkaidő-beosztásnak. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt 
meghaladó szintén kötött munkaidőhöz tartozó feladatok – pl. órákra, foglalkozásokra való 
felkészülés, dolgozatok kijavítása, nevelőstestületi értekezleteken való részvétel, stb. – 
általában az Mt. 97. § (4) bek. által előírt határidőben nem kerülnek elrendelésre, ez 
valószínűleg a digitális tanrend hatálya alatt sem fog megváltozni.   
 
Mivel a munkáltatói jogkör gyakorlók szintén 2021. március 5-én értesültek az új szabályok 
március 8-i életbe lépéséről, így ha a már közölt órarendeken, tantárgyfelosztáson, illetve a 
neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt meghatározó részleges munkaidő-beosztáson 
módosítani akartak, akkor azt a 2021. március 8-12-i munkahétre az Mt. 97. § (5) bek. 
értelmében – a munkáltató a működési körébe eső okból a már közölt munkaidő-beosztást 
legfeljebb a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 96 órával 
korábban módosíthatja. Ez azt jelenti, hogy a március 8-i munkanap órarendjén, neveléssel-
oktatással lekötött munkaidő-beosztásán már akkor sem lehet(ett) jogkövetkezmény nélkül 
változtatni, amennyiben arra már 2021. március 5-én sort kerített a munkáltató.  
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Ugyanis nem telhetett el 96 óra a munkaidő-beosztás módosítás közlésre és a változással 
érintett beosztás szerinti munkanap kezdete között. 
 
Pl. ha a pedagógusnak eddig hétfőn 8 órától 9 óráig nem volt foglalkozása, illetve ellátandó 
kötött munkaidőbe tartozó feladata, de a digitális tanrendben kötött munkaidőbe tartozó 
feladat ellátására kap utasítást 8 órától 9 óráig, akkor mivel ez az utasítás bizonyosan 96 órán 
belül került közlésre, ebben az esetben munkaidő-beosztástól eltérő, azt meghaladó 
munkavégzésről beszélünk az Mt. 107. § a) pontja alapján. Ebben az esetben erre az 
időtartamra többletdíjazás jár az Mt. 143. § (1)-(2) bek. alapján, mégpedig a besorolási 
illetmény alapján a ledolgozott többletidőre járó alapilletmény, valamint ezen felől 50% 
mértékű illetmény, illetve bérpótlék. 
 
A digitális tanrend egyik előnye lehet egyébként munkajogi szempontból, hogy a 
munkáltatók nagy valószínűséggel az utasításaikat, így meghatározott feladatok ellátására 
irányuló kötelezéseiket elektronikus úton fogják közölni a pedagógusokkal, így a munka 
elrendelése, illetve a meghatározott időpontban történő elrendelése nem lehet kétséges.  
 
A köznevelési intézményekben a digitális tanrend időtartama alatt jogszerűen szabadságot 
elrendelni kizárólag abban az esetben lehetne, amennyiben az érintett közalkalmazott, illetve 
munkavállaló azt legalább 15 nappal korábban az Mt. 122. § (2) bekezdésben biztosított 
jogosultsággal élve igényelné legfeljebb 7 munkanap vonatkozásában. A gyakorlatban tehát 
egy legkorábbi 2021. március 8-i munkavállalói kérelem esetén legkorábban 2021. március 
23-ra adhat ki szabadságot a munkáltató a munkavállaló kérelmére, és 7 munkanapot 
meghaladó időtartamú szabadság kiadására jogszerűen nem keríthet sort. 
 
Munkavállalói kérelem hiányában a munkáltató jogszerűen szabadságot a digitális tanrend 
alatt nem adhat ki, hiszen a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. (a továbbiakban: „Vhr.”) 30. § 
(4) bek. értelmében a köznevelési intézményekben a szabadságot elsősorban a nyári 
tanszünetben kell kiadni, amennyiben valamilyen oknál fogva akkor nem lehet, akkor pedig a 
tavaszi, őszi, téli szünet tanítás nélküli munkanapjain.  Ezen felül az Mt. 122. § (4) bek. 
alapján a munkáltató a szabadság kiadását legalább a szabadság kezdetét megelőző 15 nappal 
köteles közölni a munkavállalóval.  
 
Szakképző intézmények esetében a Vhr. előírásait nem kell alkalmazni, így a szakképző 
intézmények alkalmazottai esetében a szabadság kiadásánál kizárólag az Mt. 122. § (2) és (4) 
bek. előírt 15 napos szabály az irányadó mind a munkáltató által kezdeményezett, mind a 
munkavállaló által kért szabadság esetén.  
 
A szakképző intézmények oktatói részére a digitális tanrend időtartama alatt is érvényes az a 
korlátozás, mely szerint a be nem töltött munkakörbe tartozó feladatot, valamint a tartósan 
távollévő oktató helyettesítését az oktató kizárólag külön megállapodás alapján láthatja el a 
12/2020. (II.7.) Korm. rend. 135. § (2) bek. alapján. Ebbe a körbe tartozó feladatra tehát az 
oktató egyoldalúan nem, csak a felek között által megkötött megállapodás alapján és 
megfelelő ellentételezés mellett jogosult. 
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II. Óvodai rendkívüli szünet 
 
A rendkívüli szünet fogalmát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a 
továbbiakban: „Nkt.”) 30. § (5) bek. szabályozza, mely szerint többek között járvány vagy 
más elháríthatatlan ok esetén az intézmény vonatkozásában az intézményvezető, a település 
vonatkozásában a jegyző, míg megye vagy a főváros esetében a Hivatal rendelhet el 
rendkívüli szünetet.  
 
Ebben az esetben ugyanakkor az egész ország vonatkozásában egy rendkívüli helyzetben a 
Kormány rendelt el rendkívüli szünetet az óvodák vonatkozásában.  
 
A rendkívüli szünet esetében az egyes munkáltatók az alábbi munkajogi intézkedések 
megtételére jogosultak, illetve egyben valamelyikre kötelesek: 
 

1. Munkavégzés, illetve ügyelet elrendelése; 
 
Az óvodák esetében a pedagógiai programban rögzítetteknek megfelelően elsősorban az 
óvodapedagógusok, illetve másodsorban a dajkák részére az intézményen kívül is 
elrendelhető munkavégzés. Erre az Mt. 53. § alapján legfeljebb az év 44 beosztás szerinti 
munkanapján kerülhet sor.  
 
A nem közvetlenül gyermekekkel foglalkozó munkakörök esetében – pl. óvodatitkár – a 
rendkívüli szünet önmagában a munkavégzést, illetve a munkaidő-beosztást nem érinti.  
 
Az óvodák esetében is kötelező a köznevelési és szakképzési intézmények esetén ismertetett 
munkaidő-beosztás közlése az érintett közalkalmazottakkal, illetve munkavállalókkal, 
figyelemmel az Mt. 97. § (4), illetve (5) bekezdésére.  
 
Mivel az óvodákban is kötelező a gyermekfelügyelet ellátása a rendkívüli szünetben, így 
szükség lehet tényleges gyermekfelügyelet vagy az esetleges gyermekfelügyelet ellátása 
érdekében ügyelet elrendelésére. Előbbi esetben egyértelműen munkavégzés elrendelésére 
kerül sor, míg utóbbi esetben ügyeletre, amely csak abban az esetben minősül munkaidőnek, 
amennyiben tényleges munkavégzésre is sor kerül.  
 
Tényleges gyermekfelügyelet elrendelése, ügyeletben gyermekfelügyelet tényleges ellátása 
más munkakörbe tartozó feladat ellátásának minősül, amennyiben azt óvodapedagógus látja 
el. Ennek oka, hogy az óvodapedagógus teljes kötött munkaidejét a gyermekekkel való 
közvetlen foglalkozás tölti ki az Nkt. 62. § (8) bek. alapján, míg a gyermekfelügyelet ellátása 
nem ennek minősül. A más munkakörbe tartozó feladatok ellátásának időtartama évente a 44 
beosztás szerinti munkanapot, illetve 352 órát nem haladhatja meg az Mt. 53. § (2) bek. 
alapján. 
 
Ügyelet elrendelése esetén az ügyelet tartamára a munkavállaló, illetve közalkalmazott 
részére az Mt. 144. § (1) bek. alapján az alapbére, besorolási illetménye 40%-ának megfelelő 
mértékű bérpótlék, illetménypótlék jár.  
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Amennyiben az ügyelet tartama alatt tényleges munkavégzés, gyermekfelügyelet 
elrendelésére kerül sor, akkor pedig az Mt. 107. § d) pontja alapján rendkívüli munkaidőben 
végzett munkáért az időarányos többletbér, többlet illetmény, valamint ezen felül 50% 
mértékű bérpótlék, illetménypótlék jár az Mt. 143. § (1)-(2) bek. alapján.  
 

 
2. Amennyiben úgy dönt a munkáltató, hogy nem kötelezi munkavégzésre, illetve 

ügyelet ellátására az óvodapedagógusokat, illetve dajkákat, vagy egyes 
óvodapedagógusokat, illetve dajkákat, akkor esetükben az Mt. 146. § (1) bek. szerinti 
állásidő elrendelésére kerül sor – akkor is, ha ezt expressis verbis a munkáltató nem 
írja le, illetve közli – és az állásidő tartamára az alapbérükre, a besorolási 
illetményükre jogosultak.  

 
Fontos kihangsúlyozni, hogy óvodapedagógusok részére 2021. március 8. és 31. között az 
elrendelt rendkívüli szünetben jogszerűen szabadság – közalkalmazotti, illetve munkavállalói 
kérelem lejjebb ismertetett esete kivételével - nem adható ki, a rájuk vonatkozó kógens 
jogszabályi rendelkezés előírására figyelemmel.  
 
Az óvodapedagógusok részére a rendkívüli szünet tartama alatt jogszerűen szabadságot 
elrendelni kizárólag abban az esetben lehetne, amennyiben az érintett közalkalmazott, illetve 
munkavállaló azt legalább 15 nappal korábban az Mt. 122. § (2) bekezdésben biztosított 
jogosultsággal élve igényelné legfeljebb 7 munkanap vonatkozásában. A gyakorlatban tehát 
egy legkorábbi 2021. március 8-i munkavállalói kérelem esetén legkorábban 2021. március 
23-ra adhat ki szabadságot a munkáltató a munkavállaló kérelmére, és 7 munkanapot 
meghaladó időtartamú szabadság kiadására jogszerűen nem keríthet sort. 
 
Munkavállalói kérelem hiányában a munkáltató jogszerűen szabadságot a rendkívüli szünet 
tartama alatt nem adhat ki, hiszen a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. (a továbbiakban: 
„Vhr.”) 30. § (4) bek. értelmében az óvodákban a szabadságot elsősorban a július 1. és 
augusztus 31. közötti időszakban kell kiadni, amennyiben valamilyen oknál fogva akkor nem 
lehet, akkor pedig a tavaszi, őszi, téli szünet tanítás nélküli munkanapjain.  Ezen felül az Mt. 
122. § (4) bek. alapján a munkáltató a szabadság kiadását legalább a szabadság kezdetét 
megelőző 15 nappal köteles közölni a munkavállalóval.  
 
Budapest, 2021. március 7. 
 
        Tisztelettel: 
        Dr. Nyitrai Károly 
                   ügyvéd 


