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A 2022/23. nevelési év indításának feladatai az óvodában 

Tartalom: 

• A 2022/2023. tanév rendjéről szóló rendelet óvodai vonatkozásai, a nevelési év 

megszervezését befolyásoló tényezők  

• Járványügyi készültség, különleges jogrend hatása a működésre 

• Az ágazati irányítási struktúra változásai  

• A gyermekvédelem törvényi szabályozásának változásai 

• A köznevelési intézmények adatkezelését és a Központi Oktatási Nyilvántartást érintő 

változások  

• A nyugdíjkorhatárt betöltő személyek továbbfoglalkoztatása közalkalmazotti 

jogviszonyban 

• Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárás 

• A 2023. évi költségvetési törvény köznevelési vonatkozású normái 

• A 2022/2023. nevelési év során hatályba lépő további jogszabályi rendelkezések a 

törvényi szabályozásban 

 

Jogszabályi háttér: 

• Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 

• Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.)  

• 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről (Kvtv.)  

• 22/2022. (VII.29.) BM rendelet a 2022/23.tanév rendjéről (Tvr.) 

• 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

• 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII:22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

(Tvkr.) 

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a Nemzeti köznevelésről szóló tv. módosításáról 

(Nkt. Vhr.) 

• 2022. évi III. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról  

• 2021. évi LII. törvény egyes köznevelést érintő törvények módosításáról 

• 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 

kérdésekről  

• 2022. évi V. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási 

kérdésekről  
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• 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről (Kvtv.)   

• 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások 

folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól 
• •269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások 

folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) 

Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről 

• 281/2022. (VIII.1.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 

szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 2017/2022. (VI.17.) 

Kormányrendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről 

 

Szakmai anyagok: 

EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága 2022. április: 

Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről. 6. verzió. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek 

 

EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága 2022. május: 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának irányelve.  

 

Minősítő vizsgákra, minősítési eljárásokra vonatkozó protokoll: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/pedmin_eljaras_online_lebonyolitas 

 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló rendelet óvodai vonatkozásai, a nevelési 

év megszervezését befolyásoló tényezők 

A 2022/2023. tanév első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 

2023. június 15. (csütörtök). 

Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21.  

A tanítási év közbeni szünetek: 

Az őszi szünet 2022. október 29-től 2022. november 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő) 

A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). 

A tavaszi szünet 2023. április 6-tól 2023. április 11-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2023.április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda). 

 

Munkaszüneti napok körüli munkarendváltozás: 

2022. 10.15. (szombat) munkanap 

2022.10. 31. (hétfő) pihenőnap 

2023-ban munkanap áthelyezés nem lesz. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/pedmin_eljaras_online_lebonyolitas
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Járványügyi készültség, különleges jogrend hatása a működésre 

A háborús veszélyhelyzet, az energia válsághelyzet és a járványügyi készültség keretében 

fenntartott egészségügyi válsághelyzet körülményei által szűkített mozgástér szabja meg az 

óvodák működését is. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 

21/2021. (I.29.) Kormányrendelet értelmében 2022 június 1-én megszűnt a járványügyi 

veszélyhelyzet, azonban a járványügyi készültség fennmaradt. 

 

A nevelési év megszervezésével összefüggő feladatokról veszélyhelyzetben a köznevelésért 

felelős miniszter egyedi határozatban rendelkezhet. (2011. CXXVIII. tv. 51.§ (4) bek. a) pont) 

 

A koronavírus világjárvány által okozott fertőzés, vagy a fertőzött személyek óvodában történő 

megjelenése esetén nem az óvodavezető, hanem az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli 

szünetet. (417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet 26.§) 

 

Az Oktatási Hivatal által kiadott Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről továbbra is érvényben marad. 

 

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnésével a Kormány egyes rendelkezései, valamint az 

oktatásért felelős miniszter által kiadott egyedi határozatok hatályukat vesztették. 

A 2022/23-as nevelési évben: 

- akkreditált pedagógus továbbképzés az alapító engedély módosítása nélkül nem tartható 

online formában, kivéve, ha országosan terjedő járvány, vagy más rendkívüli esemény 

miatt ezt lehetővé teszik; 

- a 2021-ben elmaradt országos pedagógiai szakmai ellenőrzéseket (pedagógus, 

intézményvezető, intézmény vonatkozásában) 2023.06.15-ig kell lebonyolítani; 

- az óvodai ünnepélyek, szakmai rendezvények, fenntartói döntésekhez kapcsolódó 

véleményezési eljárások személyes jelenléti formában is megszervezhetők. 

 

A különleges jogrend új veszélyhelyzeti tényállással bővült. 

A Kormány a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy 

humanitárius katasztrófa … esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében 

veszélyhelyzetet hirdet ki és rendkívüli intézkedéseket vezethet be.  

Ebből következően a köznevelési intézmény feladata a 2022/23. nevelési évben a Honvédelmi 

intézkedési terv átdolgozása. 

Az Ukrajnából érkezett menedékes személy a magyar köznevelési szabályok alapján az óvodai 

nevelésben részt venni jogosult. Az Ukrajnából érkezett menedékes személy óvodai nevelésben 

való részvételi jogosultsága a menedékesként való elismerésre irányuló eljárás iránti kérelem 

benyújtásával áll be. (Nkt. 92.§. (4) bek.) 

A Magyarország területén történő tartózkodás jogcímét az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság által kiállított okirattal, az óvoda felvételi körzetében való életvitelszerű 
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tartózkodást igazoló lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya), vagy a 

menedékes személy befogadását ellátó szervezet (pl Máltai Szeretetszolgálat) által kiállított 

okirattal kell igazolnia. (Nkt. 92. § (2) bek.). 

A nem magyar állampolgárságú menedékes gyermek az intézményes nevelésben a magyar 

állampolgárokkal azonos feltételekkel vehet részt, tehát azonos jogok illetik meg és azonos 

kötelességek terhelik.  (Nkt. 92. § (3) bek.) 

A gyermekek csoportba sorolásáról az óvodavezető dönt. 

 

A köznevelésért felelős miniszter veszélyhelyzet idején egyedi határozatban határozhatja meg: 

- a köznevelési intézmény működésével, működtetésével; 

- a nevelési év megszervezésével kapcsolatos feladatokat. 

Elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását, a határozat közlése távközlési eszköz (digitális 

úton továbbított adathordozó – email) útján is történhet. (A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bek. a) 

pontja) 

 

Az energia válsághelyezettel összefüggő esetleges ellátási nehézségekkel, az óvodák 

működésével kapcsolatos intézkedésekre a veszélyhelyzeti normalizáció keretén belül kerülhet 

sor.      

 

A nevelési év legfontosabb kulturális évfordulója a Petőfi Sándor emlékév, Petőfi Sándor 

születésének 200 éves évfordulójáról való megemlékezés érintheti az óvodai Éves munkatervet. 

Az ünnepek, rendezvények, megemlékezések megtervezése során vegyük még figyelembe a 

helyi jellegzetességeket, az országos és települési német nemzetiségi ünnepeket és 

rendezvényeket. 

 

Folytatódik a nevelés-oktatás korszerűsítése a tárgyi infrastruktúra és a módszertani kultúra 

vonatkozásában. 

 

Az óvodai Éves munkaterv elkészítésekor vegyük figyelembe a tanév rendjének előírásait és 

a nevelési év megszervezését befolyásoló fenti tényezőket! 

 

Az ágazati irányítási struktúra változásai 

A köznevelési ágazat irányítása az emberi erőforrások miniszterétől átkerült a 

belügyminiszterhez, ő a Kormány köznevelésért felelős tagja. A köznevelésért felelős miniszter 

jogszabályban meghatározott ágazati irányítási feladatait a Belügyminisztérium Köznevelésért 

Felelős Államtitkársága látja el. 

A köznevelésért felelős miniszter irányítása alatt működő ágazati államigazgatási szervek: 

- Oktatási Hivatal 

- Klebersberg Központ 

- tankerületi központok 

A Belügyminisztérium a köznevelés személyügyi központjaként működik.  
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A belügyminiszter a Kormány közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős tagjaként az általa 

vezetett minisztérium révén gondoskodik az Nkt. hatálya alá tartozó szervek és e szervek 

alkalmazottjai, így a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá tartozó 

foglalkoztatottak kiválasztási, képesítési, képzési, minősítési, teljesítményértékelési, illetmény- 

és felelősségi rendszere szakmai koncepciójának előkészítéséről, az ágazat humánerőforrás-

gazdálkodási és továbbképzési rendszerének működtetéséről. 

 

A köznevelésért felelős miniszter feladatkörei közül kiemelem:  

A belügyminiszter értékeli a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének helyzetét és évente 

részletes szakmai tájékoztatót készít.   

Az óvodai feladatellátás tekintetében különösen lényeges, hogy a belügyminiszter 

összehangolja a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköreinek ellátásához szükséges 

feltételek vizsgálatát, beleértve ebbe a normatív támogatásokat is. 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvényben és több kapcsolódó jogszabályban technikai 

korrekciók kerültek átvezetésre, amelynek oka Magyarország Minisztériumainak változása, 

valamint az „oktatásért felelős miniszter” helyébe a „köznevelésért felelős” miniszter elnevezés 

lép. Ez nem csak technikai módosítás, hanem kifejezi a köznevelés ágazatának óvodai nevelést 

is magába foglaló egységes jellegét. 

A gyermekvédelem törvényi szabályozásának változásai 

Új reszortként került meghatározásra a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, akinek 

feladat- és hatáskörei elkülönülnek a gyermekek és ifjúság védelméért felelős miniszter által 

ellátott szakmai irányítás egyes területeitől.   

A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter a belügyminiszter, a Kormány 

gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős tagja a kulturális és innovációs miniszter.  

A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által felügyelt területek: 

- a gyermekek napközbeni ellátása,  

- a bölcsődei ellátás,  

- az örökbefogadás elősegítése és utánkövetése (Gyvt. 162. §(3) bek.) 

 

- A gyámügyi eljárásban résztvevő gyermekek véleménynyilvánításhoz való jogának 

biztosítása nemzetközi jogi kötelezettség.  

- Új szabály szerint a gyámügyi eljárásban a nyilatkozattétel lehetőségéről az ítélőképessége 

birtokában lévő gyermeket –a törvényes képviselő egyidejű tájékoztatása mellett –értesíteni 

kell (Gyvt. 128. §(1) bek.) 

A köznevelési intézmények adatkezelését és a Központi Oktatási 

Nyilvántartást érintő változások 

- A természetes személyek – így a nevelési-oktatási intézményben 

alkalmazottak és az óvodai, tanulói jogviszonyban álló személyek, illetve 
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törvényes képviselőik – a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus 

azonosítási szolgáltatás útján történő azonosításukat követően 

elektronikusan megtekinthetik az oktatási nyilvántartás működéséért felelős 

szerv által nyilvántartott személyes adataikat (Onytv. 6. § (8) bek.) 

- Az egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. 

törvény 28. §-hoz fűzött részletes előterjesztői indokolás rögzíti, hogy az 

„oktatási mérföldkövek szolgáltatás” biztosítja az ügyfelek számára az 

azonosítási szolgáltatást. 

A nyugdíjkorhatárt betöltő személyek továbbfoglalkoztatása 

közalkalmazotti jogviszonyban 

- A veszélyhelyzeti szabályozásnak megfelelően a 2022/2023. tanévben a 

nyugellátásban részesülő személyek köznevelési intézménnyel úgy létesíthetnek 

közalkalmazotti jogviszonyt, hogy a nyugellátásuk folyósítása nem szünetel 

ezalatt, tekintet nélkül arra, hogy a nyugellátásban milyen jogcím alapján részesülnek 

(öregségi nyugdíjkorhatár elérése, korengedményes ellátásra való jogosultság vagy a 

nők negyven év jogosultsági ideje) 

- Ha a nyugellátásban részesülő pedagógus 2022. szeptember 1. napját követően 

létesít közalkalmazotti jogviszonyt, tehát a nevelési év közben áll munkába, 

éppúgy megilleti őt az illetmény mellett a nyugellátás folyósítása a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésének időpontjától számított 12. hónap utolsó napjáig, mint azokat, 

akik a tanév első napján már jogviszonyban álltak a 

nevelési-oktatási intézménnyel. 

- A nyugellátás folyósítása pedagógus-munkakörben, vagy más, a köznevelési 

intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás 

esetén akkor sem szünetelhet az ellátás kezdő időpontjától számított 12. 

hónap utolsó napjáig, ha az alkalmazott nyugellátására való jogosultságát 

2022. augusztus 31. után állapították meg. 

- Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz 

szükséges szolgálati idővel rendelkező pedagógusok és más intézményi 

alkalmazottak továbbfoglalkoztatásához 2022. szeptember 1. és 2023. 

augusztus 31. között nem kell a Kormány hozzájárulása, illetve 

engedélyének megadása, ha a munkáltató megítélése szerint a munkaköri feladat 

ellátása érdekében indokolt. 

- A nyugdíjas közalkalmazott továbbfoglalkoztatása a munkáltatóra és a munkavállalóra 

nézve egyaránt előnyös: A továbbfoglalkoztatott nyugellátásban részesülő pedagógus 

illetményét csak a 15%-os személyi jövedelemadó terheli, a munkáltató pedig mentesül 

a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. 

 

Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárás 
 

A 2013.09.01-én Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusokat 2023-ban kötelezően 

jelentkeztetni kell az intézményvezetőnek a minősítési eljárásra a Pedagógus II. fokozat 

elérésére. (Épr. 3. § (1) bek., 36.§ (2) bek., 10/A § (1) bek.) 
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A minősítési eljárás kezdete a jelentkezés időpontja, legkésőbb 2023.04.17. 

A portfólió feltöltés határideje: 2023.11.27. 

A minősítési eljárásra 2024-ben kerül sor, sikeres minősítési eljárás esetén a magasabb fizetési 

fokozatba való átsorolás dátuma 2025.01.01. 

 

A 2023. évi költségvetési törvény köznevelési vonatkozású normái 

- A közalkalmazotti illetménypótlékszámítási alapja változatlanul 20000 Ft (Kvtv. 66. 

§(1) bek. b) pont)    

- Az Nkt. 65. §(1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja továbbra 

is 101500 Ft (Kvtv. 67. §(1) bek.)  

- Közalkalmazotti bértábla: Kvtv. 7. melléklete (változatlan).  

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatásának szabályait a 

Kvtv. 2. melléklete tartalmazza az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó 

előirányzatok és a fajlagos összegek meghatározásával (1.2. jogcímszám)  

- A nem települési önkormányzati óvodafenntartók köznevelési feladatellátásának 

előirányzatait a Kvtv. 8. melléklete foglalja magába a korábbi évek költségvetési 

törvényi szabályozásával megegyezően.  Ide tartoznak a nemzetiségi önkormányzati 

fenntartású intézmények. 

 

A 2022/2023. nevelési év során hatályba lépő további jogszabályi 

rendelkezések a törvényi szabályozásban 

2023. január 1. 

Az oktatási nyilvántartás központi szisztémája új adatkezelési felhatalmazással bővül, melynek 

értelmében az Oktatási Hivatal az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek 

nyilvántartásából 

a) a családi pótlékra való jogosultság ellenőrzése céljából a tankötelezettség teljesítésére 

vonatkozó adatok tekintetében a családtámogatási ügyben eljáró hatóság részére, 

b) az árvaellátáshoz kapcsolódó kérelmek elbírásához a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 

részére 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 

szerinti automatikus információelérési felületet biztosít. 

Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításából következően 2023 január 1-től, a 

megye elnevezés vármegye elnevezésre módosul, mely az ágazati törvényi és rendeleti 

szabályozók széles körét érinti. 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-t, 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, 

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényt. 

2021. június 1-től a távmunkavégzés egyes szabályainak pontosításával módosult a Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), mely a nem nevelő-oktató munkában 

közreműködő alkalmazottak esetében lehet releváns.   

Forrás: Dr. Kozák András LL. M. tanügyigazgatási jogi szakértő  
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Összeállította: Karsainé Gasser Mária oktatási referens UMZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


