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A kutatás célja: A PEdAgógus 2010 célja a közoktatásban dolgozó pedagógu-
sok (óvodában, általános iskolában, szakiskolában, szakközépiskolában, gimnázium-
ban vagy többcélú intézményben pedagógus munkakört (is) betöltô alkalmazottak) 
munka idejének, feladatainak és szakmájukkal összefüggô terhelésének részletes, 
tényszerû kimutatása volt. A kutatás eredményeképpen a pedagógusok különbözô 
munkatevékenységekkel eltöltött idejét mértük. 

A kutatás módszere és mintája: Az adatgyûjtés 2010 márciusában történt, 
összesen 3353 pedagógus vett részt az adatgyûjtésben. Így az elemzések 148 iskolában 
2783 tanító és tanár, valamint 100 óvodában 570 óvodapedagógus kéthetes idômérleg-
naplózásának adataira támaszkodnak.

Intézményi szinten összességében 46%-os teljes válaszadási rátát sikerült elérni.

Összes intézmény óvoda Iskola

Felkeresett intézmények 
száma (fô-, vagy pótcímen)

534 175 359

Együttmûködô intézmények száma 248 148 100

Együttmûködô intézmények, % 46 85 28

A válaszadási arány, intézmények

A mintába bekerült intézményekben a pedagógusok részvételi aránya 54%-os volt.

Összes intézmény óvoda Iskola

Együttmûködô intézményekben 
a pedagógusok száma

6223 653 5570

Együttmûködô pedagógusok száma 3380 573 2807

Pedagógus szintû válaszadási ráta, % 54 88 50

A válaszadási arány, pedagógusok

Magyarországon egyedülálló és nemzetközileg is unikális módszerrel, a munka-
körrel kapcsolatos tevékenységek két hetes idômérleg-naplóztatásával tártuk fel 
a munkával kapcsolatos munkaidô-terhelés nagyságát és szerkezetét. A vizsgálat-
ban részt vevô intézmények pedagógusai két hétig napi rendszerességgel, online 
módszerrel idômérleg-naplót vezettek. Az idômérleg napló kiegészült egy 30 perces 
„alap-kérdôívvel”, amely a pedagógus demográfiai jellemzôivel, képzettségével és 
munkaviszonyával kapcsolatos „szokásos” alap-információkat, a pedagógusok munka-
körülményeivel kapcsolatos tényeket és percepciókat és a munkaterheléssel, munka-
körülményekkel kapcsolatos attitûdöket tárta fel.

A pedagógusok idômérleg-naplója és kérdôíve mellett az intézményvezetôk köré-
ben is készült egy kb. 15-20 perc kérdezési idejû kérdôíves adatfelvétel, ahol az iskola 
általános, és a vizsgált témakörre vonatkozó speciális jellemzôit, az iskola szervezeti 
jellegzetességeit, a társadalmi környezet jellegzetességeit, a tanárok munkakörülmé-
nyeivel kapcsolatos tényeket és az iskolavezetés tanári munkaterheléssel és munkakö-
rülményekkel kapcsolatos attitûdjeit illetve stratégiáit vizsgáltuk. A kvantitatív kutatás 
kiegészült egy, az intézmények 10%-os almintáján végzett kvalitatív kutatással.

Az életkor szerinti megoszlás nagyjából a közoktatási statisztikában is fellelhetô  
arányokat közelíti, nagyobb eltérés a nemek szerinti megoszlásban látható. A válasz-
adó pedagógusok körében a férfiak aránya valamivel magasabb, a nôk aránya pedig 
valamivel alacsonyabb, mint a közoktatási adatbázisban található adatok. 

Következtetések

A PEdAgógus 2010 kutatás eredményei is arra világítottak rá, hogy nem annyira  
a kötelezô óraszámok nagysága, mint inkább a társadalmi elismerés hiánya, az 
adminisz tratív terhek megnövekedése, a hátrányos helyzetû tanulókkal való foglal-
kozás és szüleikkel való kapcsolattartás, az egyenetlen terhelés és a kiszámíthatatlan 
oktatás politika az, ami leginkább csökkenti a pedagógusok komfortérzetét és növeli  
a túlterheltség érzetét. A pedagógusoknak ez az életérzése világjelenség és nagyrészt 
a peda gógus szakma kiterjesztett szerepfelfogásából ered. 

A magyar iskolákban kedvezôtlen munkahelyi struktúra alakult ki, ami egyszerre  
pazarló, drága (hiszen viszonylag sok pedagógus van a rendszerben), növeli a leter-
heltség érzetét, rontja a munkakörülmények észlelt minôségét (hiszen a pedagógu-
sokra nagyon sok alacsonyabb szaktudást igénylô munka hárul) és a fizikai infra - 
struktúrát tekintve is vannak kedvezôtlen adottságok. Nemcsak az iskolák között,  
de az iskolán belül is nagyon egyenlôtlen az egyes pedagógusok munkaterhelése,  
és a munkavégzés nem is hatékony, mert a kisegítô jellegû munkák a magas szintû 
szakmai tevékenységtôl veszik el az idôt. A munkaterhek egyenletesebb elosztása  
mellett a teljesítmények megfelelô értékelése és az azzal har mo nizáló differenciált  
bérezés, valamint a megfelelô (középszintû) szakmai asszisztencia alkalmazása 
jelentôsen javíthatná a munkával kapcsolatos elégedettséget és az iskolai munka  
hatékonyságát a magyar oktatási intézményekben.

A kutatást végezte: Tárki-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. A kutatási projekt vezetôje: Lannert Judit
A kutatói team tagjai: Gáti Annamária, Hajdú Tamás, Sági Matild, Sinka Edit, Juhász Judit Háttértanulmányok és esettanulmányok szerzôi: Buda Mariann, Horn Dániel, Nagy Mária, Németh Szilvia, Varga Júlia 
A kutatást megrendelte: Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete A kutatás anyagai olvashatók: www.tarki-tudok.hu

Munkaidô és terhelés
Az idômérleg adatok alapján az osztálytermi pedagógusok heti átlagos munkaterhelése, a hétvégét is beleértve 51 órát tesz ki. 
Ez hasonló a nemzetközi terhelési adatokhoz, de a magyar pedagógusok terhelése (akár még egy iskolán belül is) jelentôsen szóródik. sok a túlterhelt pedagógus, 

amivel párhuzamo san jelentôs alulterhelés is megfigyelhetô: a válaszadó pedagógusok 5,4%-a egy héten 35 óránál kevesebbet dolgozik, 17,1%-uk pedig 60 órát 
vagy többet. 

Az eredmények – akárcsak a TALIs vagy a 2008-as Pedagógus Munkateher vizsgálat eredményei is – megmutatták, hogy a pályakezdô és fiatal pedagógusok 
nincsenek túl kedvezô helyzetben. A határozott idejû foglalkoztatás fôleg a pályakezdô pedagógusokat érinti, akik körében közel ötször annyi a határozott idejû 
szerzô dés sel foglalkoztatottak aránya, mint a nem pályakezdôk körében. ugyancsak meg említendô, hogy a határozott idôre alkalmazott pályakezdôk 55%-ából 
46% legfeljebb egy tanévre szóló szerzôdéssel rendelkezik. A munkahelyre való utazással pedig a fiatalok átlagosan egy órával több idôt töltenek el, mint az 
idôsebb pedagógusok.

A munkaterhelést jelentôsen növelheti annak intenzitása. A pedagógusok terhelése eltérô lehet annak függvényében, hogy hányféle tantárgycsoportban oktat-
nak, hiszen az eltérô tantárgycsoportokra való felkészülés idôigénye nagyban eltérhet. Eredményeink szerint a pedagógusok közel negyede egy, 30%-a kettô, 
kicsi vel több, mint ötöde három tantárgycsoportban is tart órákat, 22% viszont 4 vagy több csoportban. A pedagógusok munkaterhelését a tanított tárgycsoportok 
mellett befolyásolja az is, hogy hány osztályt, tanulócsoportot tanítanak. Több csoporttal való találkozás több váltást jelent a pedagógiai munkában. A pedagógusok 
átlagosan 7-8 csoporttal foglalkoznak egy héten, a pedagógusok közel 40%-a azonban ennél több csoporttal foglalkozik.

Tevékenységstruktúra
A válaszadó pedagógusok teljes heti 51 órás munkaterhelésbôl 21,1 órát a diá -

kokkal való közvetlen kapcsolat tesz ki, 0,5 óra a szülôkkel, 1,5 óra pedig a kollégák-
kal való kapcsolattartásra fordítódik. 11,2 óra jut felkészülésre és értékelésre, 4,8 óra 
szánnak a szakmai fejlôdésre, 3,7 órát tesz ki a pedagógiai jellegû adminisztrációra 
fordított idô, egyéb  adminisztrációs és gyerekfelügyeleti feladatokra pedig 5 óra 
megy el hetente. Elenyészô arányú az épületek közti közlekedésre fordított idô.  
A vezetôk munkaidejének harmada megy el adminisz trációra, míg a beosztott peda-
gógusok munkaidejüknek majdnem felét a gyerekekkel töltik. utóbbiak idejüknek 
még így is elég nagy százalékát töltik nem pedagógiai jellegû feladatokkal (8%) és 
feltûnôen alacsony a szülôkre fordított idô nagysága mind a vezetôk, mind a tanárok 
esetében.

A pedagógusok problémaérzékelése

A heti kötelezô óraszám (19–22) nem tekinthetô kimagaslónak, a heti teljes óraterhelés pedig 

hasonló az angol és osztrák kollegákéhoz, a magyar pedagógusok heti munka ideje és óraterhe-

lése a nemzetközi átlagnak megfelelô, az osztálylétszámok a nemzet közi átlag körül mozognak, 

ráadásul Magyarországon nemzetközi átlag feletti az 1000 gyerekre jutó pedagógus létszám  

és a magyar pedagógusok éves órater helése pedig a legalacsonyabb Európában (OECd 2009). 

A magyar pedagógusok terhelésérzetét ugyanakkor egyrészt erôteljesen befolyásolja, hogy  

a többletteljesítmény nincs megfelelôen kompenzálva, másrészt a túlterheltség érzetét az is 

erôsítheti, hogy nincsenek segítôik az iskolában. Így nagyon sok olyan feladat is rájuk hárul,  

ami más jellegû szakmai felkészültséget (is) kíván, vagy ami nem kíván feltétlenül magas szintû 

szaktudást, ezért nyûgnek, tehernek, túlzott munkaterhelésnek érzik a pedagógusok.
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OECD 76,4 4,7 5,0 5,8 10,8 13,5 116,3

EU-19 82,7 3,0 5,2 5,3 10,0 13,4 125,0

Magyarország 92 0,0 2,5 1,5 9,5 22,8 126,8

1000 tanulóra jutó tanítási és nem tanítási személyzet az alap és középfokon, 2007

Forrás: Education at a Glance, OECD, 2009

A magyar iskolákban a nemzetközi átlagnál jóval több pedagógust és karbantartót találha-

tunk 1000 tanulóra vetítve, míg az osztálytermi asszisztens, tanulókat segítô szak emberek és  

 a ve ze tés is aluldimenzionált. Pontosan azok a kompetenciák vannak nálunk alulreprezentálva, 

amik az iskolát mint modern 21. századi munkahelyet feltételeznék. Ez a fajta torz munkahelyi 

struktúra nemcsak meglehetôsen drága, de nem is hatékony ráadásul a pedagógusok munka-

körülményeit sem javítja. A pedagógus szakma Magyarországon ma egyre kevésbé vonzó, jól 

mutatja ezt az is, hogy nemzetközi összehasonlításban is igen alacsony a fiatalok aránya ezen  

a pályán: a 30 éven aluliak aránya mindössze 13%.

A fôkérdôívben megkérdezett tevékenységek mértéke és struktúrája is eltér a naplóban tapasz-

talttól. A fôkérdôívben a pedagógusok alábecsülték a terhelésüket a naplóhoz képest, a két adat 

közötti korreláció mértéke nem éri el a 40%-ot. 

A kutatás eredményeinek továbbgondolása (Társadalmi riport)
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Nemzetközi kitekintés

Terhelés a munkanapokon a főkérdőív alapján
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A heti munkaterhelés tevékenységstruktúrája a tanított osztály típusától függôen (munkanapok, 60 perces órában)
Megjegyzés: *4–5 osztályos érettségit adó gimnázium vagy szakközépiskola;
**6–8 osztályos gimnázium és szakközépiskola, 12 osztályos általános iskola , illetve gimnázium.

PEdAgógus 2010 KuTATás

A pedagógusok munkája során észlelt problémák átlagos értékelése (ötfokú skála- átlag)
Megjegyzés: Az online kérdôívben feltett kérdés a következô volt: „Kérjük osztályozza az alább felsorolt tényezôket aszerint, 
hogy munkájában mennyire érzi ezeket problémának! 1-sel jelölje azt a jellemzôt, amelyiket egyáltalán nem érez problémának, 
5-össel pedig azt, amelyet nagyon nagy problémának érez! Természetesen a köztes osztályzatokkal árnyalhatja véleményét!”
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Együttműködés az iskolavezetéssel

Együttműködés a kollégákkal
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A két adat közötti mennyiségi különb-

ség nem olyan meglepô, sokkal inkább 

az, hogy bizonyos tevékenységeket alul- 

vagy felülbecsültek. Ez minden bizonnyal 

nem független attól, hogy mely tevékeny-

ségeket érzik a pedagógusok terhesnek, 

ezeket általában hajlamosak vagyunk túl-

becsülni. A pedagógusok többet vannak 

a gyerekekkel és pedagógustársaikkal is, 

mint gondolnák, viszont a szülôkkel való 

kapcsolattartásukat alaposan felülbecsül-

ték, mint ahogy az órákra való felkészü-

lést és az értékelést is. Lehetséges, hogy 

ez utóbbiakat kissé terhesebbnek érzik, 

míg a gyerekkel és kollegákkal töltött 

idôt kevésbé. Az is igaz, hogy sok az adminisztráció, de éppen a pedagógiai jellegô adminisztráció 

jóval kevesebb, mint ahogy jelezték, viszont rengeteg nem pedagógiai és egyéb nem besorolható,  

a tanításhoz kevéssé kapcsolódó tevékenységgel foglalkoznak a napló adatai alapján. Amennyiben 

a nem pedagógiai jellegô adminisztrációs tevékenységeket és egyebeket kivonnánk, jóval 40 óra alá 

esne a pedagó gusok heti átlagos munkaterhelése a napló adatai alapján.

A pedagógusok egységesen a legnagyobb mértékben az országos oktatásirányítás kiszámítha-

tatlanságával voltak elégedetlenek, amirôl nemcsak a magas osztályzat árulkodik, de az is, hogy  

ennél a kérdésnél volt a legkisebb a szórás, vagyis ezt a véleményt egységesen képviselik a tanárok.  

ugyanakkor az is feltûnô, hogy a pedagógusok elsôsorban a külsô tényezôkkel elégedetlenek, míg  

az iskolavezetéssel és a kollegákkal való együttmûködés, illetve a módszertani megújulás kérdése  

jóval kevésbé okoz problémát számukra. 

A többdimenziós skálázás módszerével a pedagógusok munkájában észlelt problémákat csopor-

tosítottuk, így a mögöttük lévô dimenziókat is felfedhettük. A változók egyrészt elkülönülnek  

aszerint, hogy azok az iskola szempontjából inkább külsô vagy belsô tényezônek számítanak, más-

részt pregnánsan elkülönülnek az iskola tanulói összetételével kapcsolatos problémák a pedagógus 

terhelésével kapcsolatos problémáktól. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a közoktatás szereplôi  

a munkájukat érintô problémák mentén erôteljesen különböznek, ami nem független az iskola és 

az osztály jellegétôl. Az általános iskolában dolgozók számára elsôsorban a szociokulturális és külsô 

tényezôk, az érettségit adó középiskolákban tanítók számára a munkaterhelés és a külsô tényezôk, 

míg a szakiskolai programokon tanítók számára a szociokulturális és belsô tényezôk okozzák a leg-

nagyobb gondot. A szakiskolai osztályokban dolgozók esetében tér el leginkább a napló által jegy-

zett tanítási idô a vélttôl az elôbbi javára, itt a legmagasabb a túlórák száma is, ugyanakkor a teljes 

heti terhelés ebben a körben a legalacsonyabb és ôk töltik a legkevesebb idôt az órára való felkészü-

léssel és értékeléssel. Ha mindezeket összerakjuk, kirajzolódik elôttünk a szakiskolában tanítók profil-

ja; ezek olyan, gyakran családfenntartó férfiak, akik minél több túlórát és egyéb munkát vállalva  

nagyon sokat tanítanak, és valószínôleg beugranak helyettesíteni (a szakiskolákban a legnagyobb 

a fluktuáció és a betöltetlen álláshely), miközben munkájukat kevéssé tudják tervezni, éppen ezért 

nem is tudnak felkészülni az órákra, és így a gyerekekkel sem tud kialakulni szoros kapcsolatuk. 

A pedagógusok munkakörülményeinek problématérképe (többdimenziós skálázás)
Megjegyzés: A különbözô alakzatok a három faktornyalábot jelölik.
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