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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

                                                                                              

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016/2017-es tanévben Magyarországon több mint 5000 pedagógusnak szűnt meg a 

munkaviszonya, míg nevezett tanévben csupán 800 pedagógus lépett be a rendszerbe. Mindezek 

alapján kijelenthető, hogy ma Magyarországon és Budapesten is sajnos a 

pedagógus/óvodapedagógus szakma hiányszakmának számít. 

 

A mai napon, országosan 468 óvodapedagógust keresnek, ebből a Budapesten meghirdetett 

óvodapedagógusi álláshelyek száma 77. 

 

A létszámhiányhoz vezető okok közül jellemző a pedagógus társadalom idősödése (köztudott, 

hogy a pedagógusok 80 százaléka nő, ráadásul túlnyomó többségük 50-59 év közötti) és az, hogy 

a pedagógus pályát kevés fiatal választja, az alacsony kezdő bér, a rendkívüli terhelés, az 

adminisztratív terhek, a helyettesítések és a túlórák magas száma miatt nem vonzó a pedagógus 

pálya. 

 

A bértábla alapján a "gyakornok" kategóriába sorolt, vagyis 0-4 év szakmai tapasztalattal 

rendelkező pedagógusok mindössze magát az illetményalapot kapják meg, a kezdő fizetés 

főiskolai vagy alapszakos végzettséggel bruttó 182.700,- egyetemi vagy mesterszakos 

végzettséggel 203.000,- forint, míg a szakképzettséget igénylő garantált bérminimum 180.500,- 

forint. 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, valamint a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Óvó- és Tanítóképző Szak, 

dékánhelyettesei elmondták, hogy az óvodapedagógusok száma 1990 óta gyakorlatilag stagnál, 

akkor 33 635-en dolgoztak ilyen munkakörben, míg 2017-ben ez a szám 31 462 volt. Eközben 

2014. szeptember 1. napjától a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3 éves kortól 

előírta a kötelező óvodába járást, ezzel értelemszerűen megemelkedett a gyermekek száma az 

intézményekben, míg sajnos a pedagógus létszám stagnált/csökkent. 

 

Jelenleg az óvodai férőhelyek számának növekedése gyorsabb, mint a diplomát szerzők számának 

növekedése, így a nyugdíjba vonulók utánpótlását egyelőre a képzési rendszer nem tudja 

megoldani. 

 

Ferencvárosban a 2016/2017. nevelési évben az intézményekben 135 főállású óvodapedagógus és 

110 egyéb dolgozó (109,5 státusz) biztosította a szakmai működést. 

 

Az alábbi táblázat adatai alapján látható, hogy egyes óvodák a nevelési év egésze alatt állandó 

óvodapedagógus-hiánnyal küzdöttek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. október 1. állapot 

Betöltött státuszok száma 

Óvoda 
Csoportok 

száma 

Kötelező 

óvodapedagógusok 

száma 

Betöltött 

óvodapedagógus 

létszám 

Ferencvárosi Csicsergő 

Óvoda 8 16 14 

Ferencvárosi Csudafa 

Óvoda 8 17 17 

Ferencvárosi Epres 

Óvoda 4 9 7 

Ferencvárosi Kerekerdő 

Óvoda 15 32 31 

Ferencvárosi Kicsi Bocs 

Óvoda 8 19 17 

Ferencvárosi Liliom 

Óvoda 6 14 13 

Ferencváros Méhecske 

Óvoda 4 10 9 

Ferencvárosi Napfény 

Óvoda 4 9 9 

Ferencvárosi Ugrifüles 

Óvoda 4 9 8 

Összesen: 61 135 125 
 

Általános jelenségként megfigyelhető, hogy a távozó dolgozók helyére egyáltalán nem sikerül 

vagy nem sikerül időben megfelelő utánpótlást találni. Mint korábban is jeleztem, sajnálatosan 

országos szinten is egyre nagyobb gondot okoz az óvodapedagógusok hiánya. A dolgozók 

lelkiismeretes hozzáállásának köszönhetően még sikerül az intézmények magas szakmai 

színvonalon történő működtetése. 

 

Az intézményekből nyugdíjazással távozó dolgozók utánpótlása nem látszik biztosítottnak, 

félőnek tartom, hogy a két probléma a 2018/2019-es nevelési évre érezhető működési 

nehézségeket okozhat. 

 

Változatlan feltételek mellett az elkövetkezendő 2 évben 20 óvónő élhet a nyugdíjba vonulás 

lehetőséggel az alábbiak szerint: 

 

Intézmény 

Nyugdíjba 

vonuló 

pedagógusok 

száma 

 

Nevelési év 

Nyugdíjba vonulás várható 

időpontja 

Ferencvárosi Csicsergő 

Óvoda 

2 2017/2018 2018. szeptember 

1 2018/2019 2019. 

Ferencvárosi Csudafa 

Óvoda 

1 2018/2019 2019. április 

2 2018/2019 2019. július 

Ferencvárosi Epres 

Óvoda 

1 2017/2018 2018. szeptember 

1 2017/2018 2018. július 



 

Jól látszik, hogy csupán két óvodában nem kell számítani nyugdíjba vonuló pedagógusra. Az 

adatokból feltételezhető, hogy 2018. novemberéig 9 fő pedagógus vonul nyugdíjba, míg 2020. 

augusztusáig összesen 21 óvodapedagógus vonul nyugdíjba. 

 

Amennyiben nem sikerül betölteni a jelenleg is üres állásokat akkor 2018. novemberéig 

összesen 15 fő óvodapedagógus hiány prognosztizálható. 

 

Annak érdekében, hogy a kerületben is jelentkező kedvezőtlen hatásokat időben kezelhessük, 

véleményem szerint szükséges időben megkeresni a probléma orvoslását szolgáló megoldási 

lehetőséget. 

 

Az óvodapedagógusi állomány megfelelő utánpótlása biztosítása érdekében Alpolgármester Úr 

felvette a kapcsolatot a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karával, illetve 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Óvó- és 

Tanítóképző Szakával, egy lehetséges együttműködés reményében, melyben a kerületi óvodák 

szakmai gyakorlati helyszínül szolgálhatnak a hallgatók számára.  

 

A képzők nagy örömmel és elégedettséggel fogadták a megkeresésünket, a szükséges 

egyeztetéseket megkezdtük. Bízunk abban, hogy a kerületi óvodákban gyakorlatot végző, majd 

diplomát szerző fiatal pedagógusok szívesen választják jövendő munkahelyüknek Ferencváros 

óvodáit tekintettel arra, hogy a munkakörülmények jók, Ferencváros nagyon élhető és szerethető 

kerület. Viszont ez a lehetőség csak egy reménysugár arra, hogy a pedagógushiányt hosszútávon 

kezeljük/megoldjuk. 

 

A kerületi óvodavezetőkkel egyeztetve javaslom, hogy a Ferencvárosban dolgozó 

óvodapedagógusok (összlétszámuk 135 fő) 2018. szeptember 1. napjától a jelenleg hatályos 

garantált bérminimum (180.500.- Ft) egynegyedének összegével egyező (bruttó 45.125.- Ft, nettó 

30.007.- Ft) összegű, az Önkormányzat által saját forrásból finanszírozott 

többletjavadalmazásban részesüljenek a mindenkori költségvetés függvényében az alábbiak 

szerint: 

Ferencvárosi Kerekerdő 

Óvoda 

1 2017/2018 2018. április 

1 2017/2018 2018. augusztus 

2 2018/2019 2019. július 

1 2019/2020 2020. szeptember 

Ferencvárosi Kicsi Bocs 

Óvoda 
- - - 

Ferencvárosi Liliom 

Óvoda 

1 2018/2019 2018. szeptember 

1 2018/2019 2018. november 

Ferencvárosi Méhecske 

Óvoda 

 

1 

 

2017/2018 
2018. november 

1 
 

2018/2019 
2019. augusztus 

1 
 

2018/2019 
2019. november 

1 
 

2019/2020 
2020. szeptember 

Ferencvárosi Napfény 

Óvoda 
-  - 

Ferencvárosi Ugrifüles 

Óvoda 

1 2018/2019 2019. augusztus 

1 2019/2020 2020. augusztus 



 

Intézmény 
Pedagógus 

létszám 

Bruttó 

45.125 Ft 

Nettó 

30007 Ft 

19,5% 

járulék 

Munkáltató 

összes költsége/hó 

Ferencvárosi 

Csicsergő Óvoda 
16 fő 722.000,- 480.112,- 140.790,- 862.790,- 

Ferencvárosi 

Csudafa Óvoda 
17 fő 767.125,- 510.119,- 149.589,- 916.714,- 

Ferencvárosi 

Kerekerdő 

Óvoda 

32 fő 1.444.000,- 960.224,- 281.580,- 1.725.580,- 

Ferencvárosi 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

19 fő 857.375,- 570.133,- 167.188,- 1.024.563,- 

Ferencvárosi 

Méhecske Óvoda 
10 fő 451.250,- 300.070,- 87.994,- 539.244,- 

Ferencvárosi 

Ugrifüles Óvoda 
9 fő 406.125,- 270.063,- 79.194,- 485.319,- 

Ferencvárosi 

Liliom Óvoda 
14 fő 631.750,- 420.098,- 123.191,- 754.941,- 

Ferencvárosi 

Napfény Óvoda 
9 fő 406.125,- 270.063,- 79.194,- 485.319,- 

Ferencvárosi 

Epres Óvoda 
9 fő 406.125,- 270.063,- 79.194,- 485.319,- 

Összesen 135 fő 6.091.875,- 4.050.945,- 1.187.914,- 7.279.789,- 

 

A 2018. évben várható kiadás (szeptember, október, november) a többletjavadalmazás 

biztosítása esetén önkormányzatunk költségvetését várhatóan 21.839.367,- Ft összeggel 

terhelné. A további években ez a kiadás éves szinten meghaladja majd várhatóan a 80 millió 

forintot. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 
 

Budapest, 2018. május 13. 
 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  

 

1) hogy 2018. szeptember 1. napjától az általa fenntartott óvodákban dolgozó 

óvodapedagógusokat az előterjesztésben foglaltak alapján havi bruttó 45.125 forint 

összegű többletjavadalmazásban részesíti.  

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2) felkéri a Polgármestert, hogy a többletjavadalmazáshoz szükséges pénzügyi fedezet 

költségvetésbe történő beépítéséről az előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodjon. 

 

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


