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1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési 

intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési 

szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok 

összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

 

1.1 Törvényi háttér 
 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja az intézmény szervezetének működését 

meghatározó helyi szabályozás, amely a magas színvonalú munkavégzés szervezeti 

hátterét, továbbá a partnerek együttműködését biztosítja. ( „A közoktatási intézmény 

működése, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és 

működési szabályzat határozza meg. 

A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja  

   2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

    2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

   229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

   2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)  
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   368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (Ámr.)  

   2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

   2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről  

   2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

   2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól  

   62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

   1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

   1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről  

   335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről  

   1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről  

   44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati 

feladatairól 

1.2 Az óvoda adatai 
 

Az intézmény megnevezése:                                     Pátyolgató Óvoda 

Az intézmény székhelye:                                          2071 Páty, Rákóczi u. 19. 

Az intézmény telephelyei:                                        2071 Páty, Rákóczi u. 17. 

                                                                         2071 Páty, Rákóczi u. 56. 

                                                                         2071 Páty, Iskola u. 18. 

                                                                         2071 Páty, Kossuth L. u. 77. 

Az intézmény alapítója:                                            Páty Község Tanácsa  

                                                                                  2071 Páty, Kossuth L. u. 83. 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:       Páty Község Önkormányzata 

Az intézmény fenntartójának címe:                           2071 Kossuth L. u. 83. 

Az intézmény működési területe:                              Páty Község közigazgatási területe 
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Az intézmény típusa:                                             Óvoda,  óvodai nevelés 

Felvehető maximális létszám:                                   310 fő 

 

1.3 Az intézmény alaptevékenységei 
A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatás- óvodai nevelés. 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 851020 óvodai nevelés 

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodai nevelés biztosítása a gyermekek 3 

éves korától a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai funkciói 

2 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

- enyhe értelmi fogyatékos 

- tanulásban akadályozott 

- enyhe testi fogyatékos 

- enyhe fokban érzékszervi fogyatékos 

és beszédfogyatékos gyermekek 

nevelése 

3 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

5 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben 

Az intézmény jogállása: Közoktatási intézmény, önálló jogi személy. 
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A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Páty község közigazgatási 

területe. 

1.4 Gazdálkodási jogköre: 
 
Az intézmény Páty Önkormányzata által megállapított költségvetésének előirányzatai 

felett önállóan rendelkezik, az államháztartásról szóló törvény és az intézményre 

vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény vezetőjének vezetői 

felelőssége mellett. Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az intézmény 

gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait a Pátyi Polgármesteri Hivatal látja el, a Munka 

és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás szerint. 

1.5 1.5 Az SZMSZ hatálya 

1.5.1 Érvényességi hatálya 
Az SZMSZ a jóváhagyás alapján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosításra 

akkor kerül sor, ha az SZMSZ létrejöttét meghatározó jogszabályokban, illetve az 

óvoda adataiban változás áll be, vagy ha a szülők, illetve a nevelőtestület erre javaslatot 

tesz. 

1.5.2 Területi hatálya 
Az SZMSZ az óvoda területén, az óvodába való lépéstől annak elhagyásáig szabályoz, 

továbbá azokra az estekre érvényes, ameddig a gyermekek az óvoda nyitvatartási 

idejében, óvónői felügyelet alatt állnak. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az 

időszakra, amelyben a gyermek még, vagy már szülői felügyelet alatt áll. 

1.5.3 Személyi hatálya 
Az SZMSZ betartása kötelező érvényű az intézmény minden alkalmazottjára és az 

intézménnyel szerződéssel jogviszonyban állókra. 

 az intézmény vezetőire,  

 az intézmény dolgozóira,  

 az intézményben működő közösségekre,  
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 az óvodába járó gyermekek közösségére,  

 a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire. 

1.6 A törvényes működés alapdokumentumai  
      Az Óvoda törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban 

álló alapdokumentumok határozzák meg.  

 Alapító okirat  

 Pedagógiai Program 

 Éves munkaterv  

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Házirend  

 Kollektív Szerződés  

1.7 Az intézményi dokumentáció nyilvánossá tétele, a 
dokumentumok hozzáférhetősége  

 
Az óvoda alapdokumentumai az intézmény alkalmazottai részére hozzáférhető az 

óvodavezető irodájában. 

A szülők részére megtekinthető az óvoda honlapján /www.patyolgato-ovoda.hu/, 

valamint előzetes egyeztetés alapján, papír alapon az intézmény alap dokumentumai 

közül:  

 Pedagógiai program,  

 Éves munkaterv,  

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

A házirend egy példányát a felvett gyermekek szülei kézhez kapják és az átvételt 

aláírásukkal igazolják, egy példánya a központi faliújságon kifüggesztésre kerül. 
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1.8 Tájékoztatás az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról.  
Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhetők a 

vezetői irodában. A nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok 

hozzáférhetőségéről hirdetményt kell jól látható helyen elhelyezni az óvoda 

valamennyi épületében. Az alapdokumentumok hivatalos példányait az érdeklődők az 

intézményből nem vihetik ki. Az alapdokumentumok megváltoztatásának módját a 

dokumentumok végén található érvényességi rendelkezések szabályozzák. Az 

alapdokumentumok megváltozásáról az intézmény vezetője köteles tájékoztatni az 

érintetteket aktuálisan összehívott értekezleten. 

Az elkészített és a nevelőtestület által elfogadott, valamint az önkormányzat által 

jóváhagyott dokumentumok az óvoda honlapján is megtekinthetők (www.patyolgato-

ovoda.hu). 

1.9  Az óvodai belső szakmai és tanügyi dokumentumainak 
használata 

Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésre 

kell bocsátani. A helyi pedagógiai programból és a házirendből csoportonként, a belső 

ellenőrzési tervből, az éves munkatervből és a Szervezeti Működési Szabályzatból 

köteles az óvoda vezetője épületenként legalább egy példányt biztosítani a nevelési év 

kezdetén. 

A csoportnaplót, a mulasztási naplót és a gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő 

dokumentációt naprakészen a csoportszobában kell tartani, az óvoda területéről kivinni 

csak vezetői engedéllyel szabad. 

1.10  A bélyegző használata, aláírási jogok 
 

Hosszú bélyegző Körbélyeg 
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Kiadmányozás 

A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az általános óvodavezető-helyettes használhatja. 

Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvodavezetője és az általános óvodavezető-helyettes 

rendelkezik a munkaköri leírásban szabályozottak alapján. Külső szervhez vagy 

személyhez küldendő irat akkor tekinthető hitelesnek, ha az intézmény vezetője, vagy 

általános helyettese a saját kezű aláírásával és az intézmény hivatalos bélyegzőjének 

lenyomatával ellátta.  

A hosszú bélyegzőt az óvoda vezetője, óvoda titkár és az óvodavezető-helyettesei 

használhatják. A bélyegzőket a vezetői irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése 

esetén érvényteleníttetni kell. Az érvénytelenítést meg kell jelentetni az Oktatási 

Közlönyben. Az új bélyegzőt a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető rendeli meg. 

 

2 Az intézmény vezetési szerkezete 

2.1 Az óvoda vezetőségének tagjai, jogkörei 
 

Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

Magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 

Az intézmény egységeinek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak: 

 2 fő óvodavezető-helyettes, melyből 1. fő általános helyettesként rendelkezik a 

kiadmányozási, és gazdasági jogkörökkel. 2. helyettes feladatai általános 

problémák, beosztások a munkaköri leírása alapján. 

 3 fő munkaközösség vezető.  

Az óvodavezetőség a munkatervben meghatározott időközönként, illetve szükség 

szerint ülésezik. A vezetői értekezlet összehívását a vezetőség bármely tagja 

kezdeményezheti. A vezetőség tagjai szóbeli és beszámolási kötelezettséggel bírnak az 

éves tervben meghatározottak alapján. 
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2.2 A vezetők közötti feladatmegosztás 

2.2.1 Az óvodavezető kizárólagos jogkörébe tartozik: 
- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyért, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörébe;  

- az intézményi szabályzatok elkészítéséért;  

- az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának 

jóváhagyásáért;  

- az intézmény képviseletéért;  

- a nevelőtestület vezetéséért;  

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért;  

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért;  

- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért;  

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért;  

- az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony 

működtetéséért, az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és 

pénzügyi folyamatokat nyomon követő (monitoring) rendszer működtetéséért,  

- az intézményi számviteli rendért;  

- a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső 

ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért;  

- a pedagógiai munka magas elvárásoknak megfelelő megvalósításáért;  

- a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért;  

- az alkalmazotti érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való 

megfelelő együttműködésért;  

- a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért;  

- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az 

intézményben;  

- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért;  

- a munka-, és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért;  
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- a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a 

feladatellátás ellenőrzéséért;  

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért;  

- a pedagógusi középtávú továbbképzési program elkészítéséért;  

- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért;  

- a munkáltatói jogok gyakorlásáért;  

- a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó 

közérdekű információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a 

különös közzétételi, valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos 

feladatok saját weboldalon keresztül történő ellátásáért,  

- a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az 

adatvédelmi szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért;  

- az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az 

iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért 

és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az 

iratkezelés felügyeletéért,  

- az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a 

vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért;  

- az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az 

irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és 

feltételeknek megfelelő ellátásáért;  

- az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 

eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;  

- a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességért és 

hitelességéért. 

Az intézményvezető munkaköri leírását a fenntartó készíti el. 
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2.2.2 Az óvodavezető hatásköréből átruházza az 1. óvodavezető-
helyettes: 

 
 

Az óvodavezető-helyettes jogköre és felelőssége 

Az óvodavezető helyettest a nevelőtestület véleményének kikérése után az 

intézményvezető bízza meg a feladat ellátásával. 

Az óvodavezető-helyettes munkáját a munkaköri leírása alapján, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányításával végzi. 

 Az óvodavezető közvetlen munkatársa, annak akadályoztatása, távolléte esetén 

felelősséggel helyettesíti. 

 Részt vesz a szakmai munka irányításában és ellenőrzésében. 

 Nevelő-oktató munkát végez az óvodai csoportjában, az óvónők munkaköri leírása 

alapján. 

 Elkészíti az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztását, gondoskodik az előírt nyitva 

tartás betartásáról. 

 Előkészíti, vezeti az alkalmazotti közösség értekezleteit. 

 Elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét, ellenőrzi a végrehajtást. 

 Kapcsolatot tart a Szülői Szervezettel. 

 A vezető távolléte esetén gondoskodik az óvoda működési feltételeinek 

megteremtéséről, hiányzó eszközök anyagok beszerzéséről. 

 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését.  

 Javaslatot tesz az óvoda dolgozóinak jutalmazásával kapcsolatban. 

 Részt vesz az óvodai statisztikai adatok feldolgozásában. 

 Havonta elkészíti a távolmaradás, valamint a túlóra, helyettesítés kimutatását  

 

Az óvodavezető-helyettes feladat- és hatásköre kiterjed az egész munkakörére. Az 

óvodavezető-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található 

feladatkörére. Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény rá bízott területeire. 

 

 



 PÁTYOLGATÓ ÓVODA 
2071 PÁTY, Rákóczi. u. 19 

OM azonosító: 032 940Tel/Fax: 06-23-343-
451, email: patyiovi@gmail.com 

 
 

 14 

2.3 Szervezeti felépítés 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje  
Az intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Célunk a prevenció, a 

gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, hátrányok kompenzálása, esély egyenlőség biztosítása, tehetségek 

gondozása. Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és 

ellátásáért. A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos munkák elősegítése. Az óvodavezető a feladatokat az óvónőkkel az 

intézményi éves munkatervben megfogalmazottak szerint megosztja.  

 

A gyermekvédelmi feladatok: 

 Elősegíteni a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába 

kerülését. 

 A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha 

szükséges szakember segítségét kérni,  

Intézményvezető 

1. Vezető 
helyettes 

2.  helyettes 

Munkaközösség 
vezetők 

Óvodatitkár 

 
Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Gyógypedagógiai 
asszisztens, 
logopédus 

Technikai dolgozók 

Gyermekek, szülők 
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 Rendszeres óvodalátogatás figyelemmel kísérése. 

 Rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, szükség esetén a 

gyermekvédelmi felelőssel.  

 A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése. 

 Az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítséget nyújt. 

 A Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel. 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának rendszeres 

figyelemmel kísérése, és a dolgozók tudomására hozatala. 

 Fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a halmozottan hátrányos a hátrányos 

helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását. 

 Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai 

intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes 

szervekkel – gyermekjóléti szolgálat, védőnő, gyermekorvos, jegyző – és tőlük kér 

intézkedést. 

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda 

vezetője tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól.  

2.5 A vezető és telephelyek közötti kapcsolattartás formái 
Vezetők közössége: 

 Az intézményvezető mindennapos kapcsolatot tart a telephelyekkel személyesen, 

telefonon.  

 A vezetők havonta vezetői értekezletet tartanak, illetve rendkívüli vezetői értekezletet, 

ha azt valamilyen halaszthatatlan ügy szükségessé teszi. Rendkívüli vezetői értekezletet 

az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. 

 A folyamatos kapcsolattartást a továbbképzések, óvodai bemutatók, kistérségi 

pedagógiai napok szervezése alkalmából történő találkozások biztosítják. Az óvoda 

vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 
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feladatokat is ellátnak.(Az ellenőrzések az éves ellenőrzési tervben meghatározott 

időben és módon történik. )  

 A vezetői értekezleteken a résztvevők beszámolnak a szervezeti egység működéséről: a 

kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok 

megoldási módjáról.  

 A kollégák közötti szakmai kapcsolat erősítését, az információk áramlását a hetente 

megtartott értekezletek segítik. A hatékony információáramlás hangsúlyos része az info 

kommunikációs csatornák használata. 

A vezetőség félévenként beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleteken, a feladatokról, a 

tapasztalt pozitívumokról és hiányosságokról.  

3 A működés rendje 

3.1 Az óvoda munkaterve 
Az intézmény egy nevelési évre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának 

konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok, illetve 

határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a 

nevelőtestület állítja össze és fogadja el a nevelési év első nevelőtestületi értekezletén. 

3.2 A nevelési év rendje 
A nevelési év rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat. 

 A nevelőtestületi értekezletek időpontjait. 

 Az intézményi ünnepek és rendezvények idejét és ünneplésének módját. 

 A szülői értekezletek időpontját és témáit. 

 A nevelésnélküli munkanapok programját és idejét. 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Rendkívüli 

esetben, vagy ha a csoportok gyermeklétszáma nagymértékben lecsökken, továbbá a 

nyári időszakban (június 1 – augusztus 31-ig) a csoportok összevontan működnek. 

A nyári időszakban az egyes épületek egymástól eltérő időben, előre ütemezetten 

tartanak nyitva a fenntartó által engedélyezett időszakban. A nyári zárásról a szülőket 
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minden csoport faliújságján kihelyezett hirdetményben kell értesíteni február 15-ig. Az 

egész intézmény legfeljebb két hétig tart zárva nyári időszakban. A zárás idején a 

második héten legalább egy alkalommal ügyeletet kell tartani a szülők halaszthatatlan 

hivatalos ügyeinek intézése érdekében. A hivatalos ügyek intézése a központi épület 

irodájában történik. 

Egy nevelési évben 5 óvodai nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe az intézmény. 

Ez idő alatt szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gondoskodni kell. Nevelés 

nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket 

tájékoztatni kell.  

A nevelési év rendjét a faliújságon meg kell jeleníteni, illetve a nevelési év kezdetén 

tartott szülői értekezleten ismertetni kell minden csoportban. 

3.3 A nyitva tartás rendje 
Az óvoda a nevelési évben hétfőtől péntekig 6.00 órától 18.00 óráig tart nyitva. Heti 

pihenőnapon és munkaszüneti napon az óvoda zárva tart. A szokásos nyitvatartási 

rendtől való eltérésre engedélyt Páty Község Jegyzője ad, és az óvodavezető rendeli el 

a változtatást. 

Reggel 6.00-tól 7.30-ig az éves munkatervben megjelölt csoportokban, összevontan 

gyülekeznek a gyermekek. A gyermekek óvodába érkezése 6.00-8.30 óra között 

történik a házirendben szabályozottak szerint. Az ebéd után hazajáró gyermekeket 

12.30-13.00 óráig lehet elvinni. Délután a hazavitel ideje 15.00-18.00 között történik. 

A gyermekek délután 16.30-18.00 óra között összevontan játszanak az arra kijelölt 

csoportban. 

3.4 Az intézmény munkarendje 

3.4.1 A vezetők intézményben tartózkodásának rendje 
 Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén, - az azonnali döntést nem igénylő 

kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdasági jogkörébe tartozó ügyek 

kivételével - teljes felelősséggel az általános vezető helyettes helyettesíti. 

 Amennyiben a helyettesítés a óvodavezető helyettes akadályoztatása miatt nem 

lehetséges, az óvodavezető a székhely óvodában szükségessé váló vezetői 
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helyettesítési feladatokra a székhely óvodában működő óvodapedagógusnak ad 

megbízást. 

 Az óvodavezetőt helyettes akadályoztatása esetén az általa megbízott 

óvodapedagógus  helyettesíti. 

 Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 A helyettesítéssel megbízott óvodavezető helyettes az óvodavezető tartós távolléte 

esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós 

távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét ide, nem értve az évi 

rendes szabadságot. 

 Amennyiben az óvodavezető évi rendes szabadsága alatt nem elérhető (például 

külföldön tartózkodik, vagy egyéb ok), úgy a kizárólagos jogkörként fenntartott 

hatásköröket is a helyettes gyakorolja. 

3.4.2 A dolgozók munkarendje 
 

Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő 

részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri 

leírásban kapja meg. A munkaköri leírásokat az óvodavezető készíti el. 

Az óvodapedagógusok, és a logopédus munkaideje 40 óra, amely a kötelező órákból és 

a nevelőmunkával vagy a gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező órák számát 

jogszabály határozza meg. Az óvodapedagógusok, és a logopédus kötelező óráit havi 

munkaidőkeretben kell meghatározni. A nevelőtestület tagjai a vezető által biztosított 

„munkaidő nyilvántartás” című dokumentumon vezetik a kötelező óráikat, illetve az 

azon kívüli munkavégzés intézményen belül eltöltött részét. A pedagógus köteles a 

hónap utolsó napján a teljesített óráit összegezni, és azt a titkári irodában leadni. 

A kötelező órán felül minden pedagógus az intézményben köteles tartózkodni heti négy 

órát. 

Az óvodatitkár, a dajkák és a konyhai alkalmazott munkaideje 8 óra, melyet az 

intézmény területén dolgoznak le a munkaköri leírásuk szerint. 
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A munkaidőkeret kimutatását, illetve a jelenléti ívét mindenki köteles naprakészen 

vezetni, és az intézményben a vezetőség számára ismert helyen tartani. 

3.4.3 Az alkalmazottak távolmaradásának az igazolása 
Az alkalmazottaknak a munkából való távolmaradását a munka megkezdése előtt, a 

lehető legkorábban, előzetesen jelentenie kell közvetlen felettesének, hogy 

gondoskodni lehessen szakszerű helyettesítéséről. 

Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítésének érdekében a csoportnaplót 

naprakészen az óvodában kell tartani. 

Betegállomány ideje alatt az orvos által kiállított, a hiányzásra vonatkozó igazolásokat 

kézhezvétel után haladéktalanul el kell juttatnia a titkári irodába. 

3.5 Az óvoda munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
működése 

 

Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: 

 Közalkalmazotti Tanács 

 Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének helyi csoportja 

Szakmai szervezetek: 

 Nevelőtestület 

 Szakmai munkaközösségek 

3.5.1 Dolgozói munkaértekezlet 
Az óvoda vezetője szükség szerint, de legalább évente legalább két alkalommal, az 

éves munkaterv szerinti munkatársi értekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az 

óvoda valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. 

Az óvodavezető az értekezleten: 

 Beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkájáról 

 Értékeli az óvoda programjának, munkatervének teljesítését 

 Értékeli az óvodában dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását 

 Ismerteti a következő időszak feladatait 
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Az értekezlet napirendjét az óvodavezető állítja össze. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni arra, hogy a dolgozók véleményüket, 

észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 

Az alkalmazotti közösségnek döntési jogköre van 

 az SZMSZ-nek és 

 a házirendnek az elfogadásában. 

3.5.2 Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: 
 Közalkalmazotti Tanács 

 Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének helyi csoportja 

Az óvoda vezetése együttműködik az óvodai dolgozó minden olyan törvényes 

szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. 

Az érdekképviseleti szervek vezetőinek a kezdeményezésére az intézményvezetés 

együttműködik a Közalkalmazotti Szabályzat, illetve a Kollektív Szerződés 

elkészítésében. 

Az óvoda vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését a 

következőképpen: 

 A munkáltató véleményezteti a munkavállalók nagyobb csoportját érintő 

munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a munkáltató átszervezésre 

vonatkozó, munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel 

kapcsolatos elképzeléseit. Az érdekképviseleti szervek álláspontjukat a tervezet 

átvételét követő tizenöt napon belül közlik a munkáltatóval. Ennek elmulasztása 

esetén úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértenének. 

 A munkáltató tájékoztatja az érdekképviseleti szerveket előre egyeztetett 

időpontban, az érdekképviseleti szervezetek kezdeményezése alapján a munkáltató 

gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, a bérek, keresetek alakulásáról és a 

bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő 

felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályok végrehajtásáról. 
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Az érdekképviseletek nevében eljáró személy azokat az információkat, amelyeket 

részére a munkáltató kifejezetten belső titokként való kezelésre történő utalással adott 

át, harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, és azokat 

semmilyen más módon nem használhatja fel. 

Az óvoda működését segítő testületek, szervek, és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet 

kell készíteni. Megőrzéséről az óvoda vezetője gondoskodik. 

3.5.3 A nevelőtestület 
A nevelőtestület feladatai és jogai: 

A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve. Tagjai az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja és a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű 

alkalmazottja. 

A nevelőtestületnek döntési jogköre van: 

 A helyi pedagógia program elfogadásában 

 Az éves munkaterv elfogadásában 

 Átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában 

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában 

 Saját feladatainak átruházásában 

A nevelőtestület véleményezési és javaslattevői jogkörrel bír 

 Az intézményvezetői pályázatok szakmai véleményezésében 

 Szakmai eszközök beszerzésénél 

 Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben  

 Pedagógusok külön megbízásának elosztásában 

 Helyettesek megbízásában, illetve megbízás visszavonásában. – A nevelőtestület 

javaslatot tesz az óvodavezető-helyettes személyét illetőleg az óvoda vezetőjének. 

Személyét az intézményvezető nevezi ki. 
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A nevelőtestület saját feladatait nem kívánja más szervezetre átruházni. 

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkatervben meghatározott 

számú és témájú értekezletet tart. Rendkívüli értekezlet hívható össze abban az esetben, 

ha azt a vezetőség szükségesnek tartja, vagy a nevelőtestületnek legalább az 1/3-a 

kezdeményezi. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályokban meghatározottak 

kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az értekezletről mindenkor jegyzőkönyvet kell készíteni.  

3.5.4 A szakmai munkaközösségek 
A közös minőségi és szakmai munka adott részterületének magasabb színvonalú 

művelése érdekében a pedagógusok szakmai munkaközösségeket hoznak létre. Egy 

azonos témakörben egy szakmai munkaközösség hozható létre, ha legalább 5 fő kéri, 

valamint ha célja segíteni a pedagógiai program minőségi megvalósítását. A 

munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelő-oktató 

munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.  

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A 

munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjai egyszerű szótöbbséggel választják 

meg, őt az óvodavezető írásban bízza meg. A megbízás többször meghosszabbítható.  

A szakmai munkaközösség éves munkatervet készít, mely tartalmazza vezetőjének, 

tagjainak nevét, a tevékenység irányát nevelési évenként. A munkaközösségi terv az 

óvodai éves munkaterv melléklete. Munkaközösség-vezető pótlékára, egyéb megbízási 

feltételekre mindig a hatályos jogszabály ad útmutatást. 

A szakmai munkaközösségek vezetői az évzáró nevelőtestületi értekezleten írásban, 

évente szükség szerint szóban számolnak be – a nevelőtestületi értekezlet keretein belül 

– a részükre átruházott jogkörök, hatáskörök gyakorlásáról.  

A Pátyolgató Óvodában három szakmai munkaközösség működik. Az intézményben a 

szakmai munkaközösségek száma, a nevelőtestület által elfogadott. 
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 A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítése céljából feladatait az 

alábbiak szerint tervezi és szervezi:  

 Általános feladatai: 

o A magas színvonalú munkavégzés érdekében fejlesztik az adott terület 

módszertanát 

o Összegzik a működési területükkel kapcsolatos tapasztalatokat 

o Figyelemmel kísérik a működési területükre kiírt pályázati lehetőségeket 

o Óvodavezető választáskor véleményezési jogkört gyakorolnak 

o Javaslatot tesznek a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására 

 A belső továbbképzési rendszer keretében:  

o Figyelemmel kíséri a szakterületén folyó munkát, különös tekintettel az 

intézménybe belépő új pedagógus munkájának segítésében. 

o Szakterületén - figyelembe véve az intézmény kiemelt nevelési területeit – 

gyakorlati bemutató foglalkozásokat szervez  

 Az intézményvezető belső ellenőrzési feladatainak segítésében:  

o A munkaközösség vezetője az éves munkaterv ütemezése szerint ellenőrzi a 

pedagógiai adminisztráció (Csoportnapló, Fejlődési napló) tartalmi és formai 

megfelelőségét  

o Hospitálásai és segítő látogatásai alkalmával értékeli a teljesítményértékelés 

során megállapított egyéni és intézményi szinten is megfogalmazott fejlesztési 

feladatok teljesülését is  

o A teljesítményértékelés eljárásrendje szerint értékeli a munkaközösség 

tagjainak munkáját  

Kapcsolattartás és együttműködés:  

 Éves munkaterv szerint szervezi a munkaközösség foglalkozásait és programjait  

 Tervezési, szervezési, és egyéb munkálatai során együttműködik vezetőtársaival  

 Felkészülten vesz részt az intézményi munkatervben rögzített vezetőségi 

értekezleteken  

 A munkaközösség eredményeiről évente beszámolót készít.  
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3.6 Az óvodai jogviszony létesítése és feltétele 
A gyermek felvétele a Házirendben meghatározott eljárásrend alapján történik. 

Amennyiben az óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja a törvény szerint 

felvehetők létszámát, az óvodavezető felvételi bizottságot hoz létre, amely dönt a 

gyermekek felvételéről. 

 

A felvételi bizottság tagjai: 

 Községi Önkormányzat Oktatási Bizottságának képviselője 

 Gyermekjóléti Szolgálat képviselője 

 Védőnői Szolgálat képviselője 

 Szülői Szervezet képviselője 

 Óvodaszék képviselője 

 Óvodavezető 

 Óvodavezető-helyettes 

 Tagóvoda vezető/helyettes 

 Óvoda gyermekvédelmi felelőse 

 
  

Az óvodába jelentkezők felvételéről, vagy elutasításáról az intézmény vezetője írásban 

értesíti a szülőket. Az óvodába felvett gyermekek az intézmény öt telephelyén kerülnek 

elhelyezésre. A csoportszobák különböző adottságai miatt a gyermekek óvodás éveik során 

épületet és csoportszobát válthatnak. A változásról az óvodavezető írásban tájékoztatja az 

érintetteket. 

3.7 Ünnepek, megemlékezések rendje 
Az ünnepek és megemlékezések a helyi pedagógiai programban leírtak és az éves 

munkaterv alapján történik. Alapelv, hogy az óvodai ünnepek és rendezvények mindenkor 

a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodjanak. Minden óvodai dolgozónak kötelessége 

az ünnepi készülődés és az ünneplésen részt venni az alkalomhoz illő öltözékben. 
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4 KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 

4.1 Az óvoda vezetés és a Szülői Szervezet valamint az 
Óvodaszék közötti kapcsolattartás rendje 

 
 1.Az óvodaszék létrehozását kezdeményezheti 

a) a nevelőtestület tagjainak legalább húsz százaléka, 

b) az óvodai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában az intézménnyel 

jogviszonyban álló gyermekek legalább húsz százalékának szülei, 

 2. Az Óvodaszéket létre kell hozni, ha az érdekeltek közül legalább kettőnek a képviselői 

kezdeményezik a megalakítását és részt vesznek a munkájában. 

3.Egy-egy képviselőt delegálhat az óvodaszékbe az érdekelt fenntartó, települési, területi 

nemzetiségi önkormányzat, a nevelőtestület.  

A szülők képviselőit az óvodai szülői szervezet, közösség, ennek hiányában az óvodába 

járó gyermekek szülei választják. Ha az iskolaszék létrehozását az iskolai szülői szervezet 

képviselője, ennek hiányában a szülők legalább húsz százaléka kezdeményezi, a 

nevelőtestület képviselőinek közre kell működniük az iskolaszék megalakításában és 

munkájában. Az óvoda vezetője, ha bármelyik érdekelt kezdeményezi az Óvodaszék 

létrehozását, a kezdeményezéstől számított harminc napon belül az Óvodaszék  

munkájában részt vevő érdekeltek által delegált, azonos számú képviselőből álló 

bizottságot hoz létre az iskolaszék megalakításának előkészítéséhez. 

Az Óvodaszék dönt 

a) működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 

b) tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá 

c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az óvodaszékre 

átruházza.Az Óvodaszék véleményezési joggal részt vesz a gyermekek jogainak 

érvényesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézmény által hozott döntések, 

intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában. 
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Az Óvodaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az Óvodaszék véleményét a pedagógiai 

program, az SZMSZ, továbbá a házirend elfogadása előtt. Az Óvodaszék feladatai 

ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem 

akadályozza az iskola működését. Az Óvodaszék részt vesz a gyermekbalesetek 

kivizsgálásában. 

Az óvodavezetés és az óvodai Szülői Szervezet és Óvodaszék képviselője szükség szerint, 

de legalább félévenként tart értekezletet, ahol az óvodavezető tájékoztatást ad az intézmény 

munkájáról. A Szülői Szervezet és az Óvodaszék képviselőjét a nevelőtestületi 

értekezletnek azon napirendi pontjainak a tárgyalására, amelyek a gyermekek nagyobb 

csoportját érintik, meg kell hívni. A Szülői Szervezet és az Óvodaszék képviselője 

tárgyalási jogkörrel vesz részt az értekezleten. (A gyermekek nagyobb csoportja a 

mindenkori felvett gyermeklétszám 25%-a). A meghívásról az óvodavezető gondoskodik. 

Ha a Szülői Szervezet és az Óvodaszék a gyermekek nagyobb csoportját érintő,vagy 

egyéni esetekben kérdésben tájékozódni kíván, kérését az óvodavezetőhöz intézi. A szülők 

tájékoztatása megállapodás szerint történhet szóban, vagy írásban.  

A szóbeli tájékoztatásról jegyzőkönyv, vagy emlékeztető készül, amelynek egy eredeti 

példányát a Szülői Szervezet és az Óvodaszék megkapja. 

Ha a Szülői Szervezet és az Óvodaszék a gyermeki jogok érvényesülésének és a 

pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése során megállapítást tesz, az 

óvodavezetés gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a Szülői Szervezet és az 

Óvodaszék képviselőjének részvételével megtárgyalja. 

 

Az óvoda a Szülői Szervezet és az Óvodaszék részére véleményezési jogosultságot 

biztosít: 

 A szervezeti és működési szabályzat szülőket érintő rendelkezéseiben, 

 A szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 Az óvoda és a család közötti kapcsolattartás rendjének meghatározásában, 

 A házirendet érintő kérdésekben. 

 Intézményvezetői pályázat esetén 
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4.2 Az óvoda külső kapcsolatainak szabályozása 
Az óvoda feladatainak elvégzéséhez, valamint a hatékonyság fokozásához rendszeresen 

tart fenn kapcsolatot más intézményekkel. Az intézmény képviselete az intézményvezető 

jogköre és feladata. A külső kapcsolattartás részletes szabályozása: a partnerek 

azonosítása, igényeik felmérése, a kapcsolattartás formája és módja a helyi pedagógiai 

programban leírt szabályok szerint történik. 

 

A Pátyolgató Óvoda kötelezően együtt működik a gyermekvédelmi szervezetekkel. 

 

5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

5.1 A belső ellenőrzés elvei és általános szabályai 
Az óvodai nevelés belső ellenőrzésének rendjét az óvodavezető tervezi és szervezi meg.  

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának mérése. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési intézmény 

valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes 

gyakorlat megteremtése. 

Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai 

alapján az óvodavezető készíti el. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területét, módszerét és ütemezését. 

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni (az éves munkaterv része). 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 

Az ellenőrzésről az érintett nevelőt legkésőbb 24 órával előtte tájékoztatni kell! 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 Az intézményvezető-helyettes 

 A szakmai munkaközösség 

 A szülői szervezet is 

Az intézményvezető minden pedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus munkáját legalább 

egy alkalommal értékeli a nevelési év során. 
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Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: 
 Az intézményvezető-helyettest, 

 A szakmai munkaközösség vezetőjét 

 A szakértői névjegyzékben szereplő szakértőt 

5.2 Az ellenőrzés formái: 
 Nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése 

 Beszámoltatás 

 Írásbeli dokumentációk ellenőrzése 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik arra írásban észrevételt 

tehetnek. 

A tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges 

hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

5.3 Kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítés 
elosztásának elvei 

 
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásának szempontjai: 

Kritériumok: 

 Az alapkötelesség magas szintű ellátása 

 Pályakezdő fiatalok munkájának segítése, mentori munka 

 Szakmai gyakorlati képzés felvállalása, minőségi ellátása 

 Önképzés, továbbképzés, pedagógiai szaklapok tanulmányozása. 

 Jó szintű kooperációs, kommunikációs és kapcsolatteremtő készség a 

o Szülőkkel 

o Kollégákkal 

o Vezetővel 

o Az óvoda működésében résztvevőkkel 

 Alapkötelességen túl ellátott feladatok 

o Gyermekkíséret különféle programokra 

o Kulturális és egyéb programokon való részvétel 
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o Betekintés más csoportba, a társ munkájának ismerete 

o Más csoportok gyermekeinek ismerete, közös problémamegoldás keresése 

 Az intézmény menedzselése 
o Pályázatok megírásában való részvétel 

o Az óvoda állagmegóvásának segítése, fejlesztése a szülők bevonásával 

o Szűkebb és tágabb óvodai környezet esztétikumának fejlesztése 

 

Kizáró okok: 

 A munkaköri leírásban megfogalmazottak elmulasztása 

 A munkaköri leírásban megjelölt feladatok mindegyikének figyelmen kívül hagyása 

 Az intézmény tárgyi és egyéb fejlődése iránt tanúsított érdektelenség. 

 A kapcsolatrendszerből adódó hiányosságok. 

 Fegyelmi eljárás vagy szóbeli figyelmeztetés. 

 Elszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy meghatározott idejének be nem tartása. 

 Erkölcsi magatartásformák negatív „működtetése” 

o Rossz hangulatkeltés a testületben 

o Csapatépítő programoktól távolmaradás 

o Munkahelyi, szakmai titok megszegése 

o A pontos munkakezdés rendjének folyamatos megsértése 

o Indokolatlan és gyakori munkából való távolmaradás. 

o 6 hónapnál kevesebb helyi munkaviszony 

5.4 ELLENŐRZÉS rendje 
A vezetői ellenőrzés célja, hogy:  

• biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a 

törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi tevékenységre,  

• feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, 

mulasztást,  

• megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet,  

• vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, 

selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.  
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Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az 

eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló 

előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodását biztosítja.  

A vezetőiellenőrzés magába foglalja az:  

• előzetes  

• folyamatba épített  

• és utólagos ellenőrzést.  

Az ellenőrzés alapdokumentumai:  

• gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok  

• intézmény és a Páty Önkormányzat Polgármesteri Hivatala munkamegosztási 

megállapodása  

Ellenőrzésre jogosultak:  

• óvodavezető  

• 1. óvodavezető-helyettes  

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A belső 

ellenőrzés ütemterv alapján történik. Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni 

kell: • kedvező tapasztalatok → elismerés, • feltárt hiányosságok → megszüntetésre 

vonatkozó intézkedés → felelősségre vonás → megelőzés feltételeinek biztosítása. 

 

Az önkormányzat éves belső ellenőrzési terve alapján, a jegyző által megbízott belső 

ellenőr ellenőrzéseket végezhet, melyet a vezetővel a vizsgálatot megelőzően, előzetesen 

egyeztetni kell. 

 

 

 

6 A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK BELSŐ HASZNÁLATI 
RENDJE 

 



 PÁTYOLGATÓ ÓVODA 
2071 PÁTY, Rákóczi. u. 19 

OM azonosító: 032 940Tel/Fax: 06-23-343-
451, email: patyiovi@gmail.com 

 
 

 31 

6.1 Általános szabályok  
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodók kötelesek: 

 A közösségi tulajdont védeni, 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 

 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

 A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

 A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 

Aki bármilyen súlyos rendellenességet észlel, haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget, 

az óvodavezetőt és az illetékes szervet. Az illetékes szerv megérkezéséig senki sem mehet 

be. 

A dolgozók kötelesek a munkahelyükön az elvárható rendet és fegyelmet megtartani. 

 

6.2 Az épület használati rendje 
 
Az épületek bejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. A jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően az épületekre zászlót kell kitűzni. 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és oly 

módon használhatják, hogy az ne zavarja a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb 

feladatainak az ellátását. 

 

Az óvodaépületek nyitását és zárását a dajkák végzik a munkaköri leírásuk és a 

kulcskezelési szabályzat szerint. Aki zárja az épületet, köteles ellenőrizni az alábbiakat: 

 A közlekedési utak szabadon hagyását, 

 Az elektromos berendezések (kávéfőző, vasaló stb.) kikapcsolt állapotát, 

 Az ablakok zárt állapotát, 

 A tűzoltó-készülékek és vízszerzési helyek szabadon tartását, megközelíthetőségét. 
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Az óvoda épületén belül, és előtte dohányozni szigorúan tilos. Az óvodában dohányzásra 

nem lehet helyiséget kijelölni. 

 

6.3 Az óvoda helyiségeinek a használatára vonatkozó szabályok 
A gyermekek az óvoda helyiségeit, létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt felügyelete 

mellett használhatják. 

Azokat a kiszolgálóhelyiségeket, ahol nem tartózkodik senki, kulcsra zárva kell tartani. 

Kivételt képeznek a tálalókonyhák. 

Az egyes csoportszobák működési idejét az éves munkaterv határozza meg. Gyermekek a 

csoportszobákban, fejlesztő szobákban, a tornateremben és az udvaron csak óvónői 

felügyelettel tartózkodhatnak. Óvónőt gyermekek közül kihívni csak abban az esetben 

lehet, ha másik óvodapedagógussal maradnak a gyermekek. A gyerekek között 

mobiltelefont néma üzemmódban lehet bekapcsolva tartani. 

A szertári eszközöket a szertárakból a használat idejére lehet kivinni, visszavételéről is 

köteles gondoskodni az, aki az eszközt elvitte. A fejlesztő eszközökért a logopédus és a 

fejlesztő pedagógusok, a szertár rendjének a megtartásáért az épületben dolgozó 

óvodapedagógusok felelnek. 

Az óvoda berendezéseit az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet 

az intézményből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a 

kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősségvállalást. 

 

Az óvoda konyháiban a HACCP rendszer szabályai szerint folyik a munkavégzés. 

A tisztítószereket az óvodatitkártól kell vételezni, és az átvételt aláírással igazolni az erre a 

célra rendszeresített nyilvántartásban. 

 

6.4 Az udvarok használati rendje 
Az óvoda udvarán a gyermekek csak óvónői felügyelettel tartózkodhatnak. Az ott lévő 

játékokat, létesítményeket csak az óvodába járó gyermekek használhatják óvónői 

felügyelettel. A balesetveszély elhárítása minden dolgozó feladata. 
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Az udvari játékok kivitele és helyre rakása az éves munkaterv szabályozása szerint 

történik. 

6.5 Az óvodába belépés és tartózkodás rendje azok részére, akik 
nem állnak jogviszonyba az óvodával 

Az óvodába belépő idegent az óvodavezetői iroda elé kell kísérni, és gondoskodni kell 

arról, hogy a megfelelő célszemély minél előbb rendelkezésére álljon. Az óvodába belépő 

idegent az intézmény területén egyedül hagyni nem szabad. 

Idegenek az óvoda területén akkor tartózkodhatnak, ha a felelős vezető arra engedélyt ad. 

6.6 A bejárati kapuk nyitása-zárása 
 
A Rákóczi utca 19. sz. alatti kapu és az Árpád utcai kiskapu 6.00-8.30-ig, 12.30-13.00-ig 

és 15.00-17.00-ig van nyitva. A nyitva tartás egyéb időpontjaiban minden bejáratot zárva 

kell tartani, és csengetésre kell kinyitni. 

Minden felnőtt kötelessége, hogy a kapuk reteszelésével a gyermekek illegális eltávozását 

megakadályozza.  

 
 

7 ÓVÓ-VÉDŐ RENDELKEZÉSEK 

7.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
A fenntartó a gyermekorvosi és a védőnői szolgálat közötti szerződésben szabályozottak 

szerint az óvodában a gyermekorvos, a fogszakorvos vizsgálatot végez minden csoportban. 

A védőnők éves munkaterv alapján esetenkénti tisztasági szemlét és szűréseket végeznek a 

gyermekek körében. Az óvoda dolgozói kötelesek a védőnővel és a gyermekorvossal 

együttműködni, a gyermekek vizsgálatának idejét – a gyermekek életrendjének 

megzavarása nélkül – megszervezni, a gyermekorvos és a védőnő nyugodt munkavégzését 

biztosítani. 

Minden óvodai dolgozó kötelessége, hogy érvényes egészségügyi kiskönyvvel 

rendelkezzenek. 
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7.2 Az óvoda dolgozóinak a feladata a gyermekbalesetek 
megelőzése érdekében 

 
Az óvodában bekövetkező gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. Nyolc napon túl 

gyógyulókat ki kell vizsgálni, a felvett jegyzőkönyvet a gyermek szüleinek, ill. a 

fenntartónak meg kell küldeni. A balesetek kivizsgálásában az Óvodaszék is részt vesz. 

Szükséges intézkedéseket meghatározni. 

A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat az óvodai nevelési év kezdetén, 

továbbá szükség szerint életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell. Az 

ismertetés tényét az óvónők a csoportnaplóban kötelesek dokumentálni. 

A balesetveszélyes körülményt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően 

kell elintézni. Minden óvodapedagógus és dajka felelős, a csoportjába járó gyermekek 

egészségének és testi épségének megóvásáért. 

A balesetet szenvedett gyermeket saját óvónője nem hagyhatja el. Intézkedést az óvoda 

felelős vezetője tesz. 

A munka- tűz- és balesetvédelmi oktatáson minden dolgozó köteles aktívan részt venni. 

7.3 Gyermekvédelmi tevékenység 
A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata az éves munkaterv alapján. 

Amennyiben bármelyik dolgozó gyermeknél veszélyeztetésre utaló jelet tapasztal, az 

óvodavezető által köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

A nevelési év legelső szülői értekezletén minden csoportvezető óvodapedagógus 

informálja a szülőket az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi 

szervek utolérhetőségéről. 

7.4 Katasztrófa és bombariadó esetére meghatározott szabályok 
Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti menekülő 

útvonalakat állandóan akadálymentesen kell hagyni. 

A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a menekülést 

az intézmény minden épületében évente legalább egyszer el kell gyakorolni. 
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Bomba, vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda épületét 

minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia. 

A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles irányítani a 

védelmi tervben meghatározottak alapján. A bombariadóról minden esetben értesíteni kell 

a fenntartót, és értelemszerűen az óvodavezetőt. 

A bombariadót a vezető a rendőrségnek a z alábbi adatok közlésével jelenti: 

 - az intézmény neve, pontos címe 

 - emberélet van –e veszélyben 

 - a vélt bomba által veszélyeztetett épületek, 

 - a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja. 

A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót, és értelemszerűen az 

óvodavezetőt. 

7.5 A gyermekek kísérése 
 
A gyermekek az óvoda területéről az óvodai nevelés idejében csak szülői beleegyezéssel 

mehetnek ki. Páty területén belül a gyermekcsoport intézményen kívüli kísérése esetén 

legalább két óvodai alkalmazottat, óvodapedagógust és/vagy dajkát kell biztosítani. 

 

8 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

8.1 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A televízió, a rádió és az írott sajtó munkatársainak adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül. A nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat. 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra és nyilatkozattételre az 

intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy jogosult. 

 A közölt tények objektivitásáért, a szakszerűségért és a pontosságért a nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozat megtételekor tekintettel kell lenni az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat folyamatban lévő ügyről, vagy olyan ténnyel és körülménnyel 

kapcsolatban, amelynek nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, 

az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okoz. 
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Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető 

engedélyével adható. 

8.2 A szülői panaszok kezelése 
 
A szülők észrevételeiket, javaslataikat szóban, vagy írásban a házirendben szabályozottak 

alapján először a csoportban dolgozó óvodapedagógussal egyeztessék. Ezt követően 

fordulhatnak az óvoda vezetőjéhez. Az óvoda vezetője 30 napon belül az írásban 

benyújtott panaszokra, észrevételekre írásban válaszol. Az említett utak sikertelensége 

esetén panaszaikkal fordulhatnak az Óvodaszékhez is. 

8.3 A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által 

szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az egyház által biztosított 

hitoktató.  A hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a nevelés folyamatát. Az óvoda az 

egyház képviselőjének megkeresése után biztosítja a tevékenységhez szükséges 

feltételeket.  

Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és 

vallásszabadságát. 

A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához ki kell kérni az Óvodaszék 

véleményét. 

A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje: 

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első 

hetében kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. A hitoktató a vezetővel történt 

egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az 

intézményben. Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai 

foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra. 
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8.4 Reklámtevékenység 
 
Az óvoda területén reklám tevékenységet a jogszabályok betartásával, csak a gyermekek 

fejlődésének elősegítése érdekében lehet folytatni. Bármilyen reklám elhelyezése az 

intézményvezető engedélyével lehetséges. 

8.5 Lobogózás szabályai 
 
A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan kitűzve 

kell tartani.” 

A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 

középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás 

szabályait. 

A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik. 

 

A TELEFONHASZNÁLAT ELJÁRÁSRENDJE A dolgozó a mobil telefonját a 

gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban tarthatja magánál és csak 

kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős 

esetben használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem 

használhatja. 

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el. 

A fenntartó döntése előtt ki kell kérni az Óvodaszék véleményét. 

A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé a 

kihirdetés napján. 

A hatályba lépés napja a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának a napja. 
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Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére válasz nem érkezik, a 

hatályba lépés napja a felterjesztésétől számított 31. nap – ha a felterjesztésről a képviselő 

testület dönt – a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselőtestület ülés napja. 

 

A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2009-től érvényes szervezeti 

és működési szabályzata. 
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ZÁRADÉK 
 
 
 
Készítette:     2017. szeptember 19.   óvodavezető 
 
     Ph. 
 
 
Nyilatkozatok 
 
A Szülői képviselet, a Pátyolgató Óvoda SzMSz-ének elfogadásához magasabb 
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok 
nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a 
gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a 
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 
Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján 
 
   
 ………………………………………… 
 
         A szülői szervezet elnöke 
 
 
Az Óvodaszék, a Pátyolgató Óvoda SzMSz-ének elfogadásához magasabb jogszabályban 
meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, 
az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével 
kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott 
határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem 
fogalmazott meg. 
Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján 
 
   
 ………………………………………… 
 
         A Óvodaszék elnöke 
 
 
A Közalkalmazotti Tanács a Pátyolgató Óvoda SzMSz-ének elfogadásához magasabb 
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát 
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korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 
dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  
 
 
   
 ................................................................... 
       A Közalkalmazotti Tanács elnöke 
. 
 
A Pátyolgató Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben 
szereplő ……….. %-os igenlő elfogadó határozat alapján 2017. szeptember 20 napján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 
képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 
 

nevelőtestület képviselője    nevelőtestület képviselője 
 

 
nevelőtestület képviselője    nevelőtestület képviselője 

 
 
 
 
 
Kelt: 2017. szeptember 20.   …………………………………………… 
     óvodavezető 
        
 

Ph 
 
 
 
 
         
 
 
Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat kihirdetésének napja:  
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10. Mellékletek 

A Pátyolgató Óvoda Iratkezelési 
Szabályzata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 
1. melléklete 
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1. Bevezetés 
 
 
A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

szabályának 7 §- a rendelkezik az intézmények ügyintézéséről, iratkezeléséről és tanügyi 

nyilvántartások kezeléséről. A 4. számú melléklet tartalmazza a nevelési-oktatási 

intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályait, a tanügyi 

nyilvántartásokat és a nevelési-oktatási intézmény irattári tervét, valamint az ügyintézés és 

az iratkezelés módját. A 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatot ellátó 

szervek iratkezelésének általános követelményeiről rendelkezik. Ez alapján, a Pátyolgató 

Óvoda iratkezelési szabályzatot adott ki melyet a helyi sajátosságoknak megfelelően 

állított össze az intézmény. 

 

2.  Értelmezések 
 
 Érkeztetés: Az érkezett küldemény, azonosítóval történő ellátása és adatainak 

nyilvántartásba vétele. 

 Feladatkör: Azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy 

személy végez az ügyintézési folyamat során. 

 Hatáskör: Az ügyintézés feladatkörének pontos körülhatárolása, azoknak az 

ügyeknek az összessége, amelyekben a szerv jogosult intézkedni. 

 Iktatás: Az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a 

keltezést követően. 

 Iktatókönyv: Olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, 

amelyben az iratok iktatása történik. 

 Iktatószám: Olyan egyedi azonosító, amellyel a szerv látja el az iktatandó iratot. 

 Irat: Minden olyan szöveg, számsor, amely a szerv működésével, tevékenységével 

kapcsolatban keletkezett. 

 Iratkezelés: Az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését, megőrzését, 

selejtezését együttesen magába foglaló tevékenység. 
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 Iratkezelési szabályzat: Írásbeli ügyintézésre vonatkozó szabályok összessége. 

 Küldemény: Az irat, kivéve a reklám és sajtótermék, amelyet kézbesítés céljából 

címzéssel láttak el. 

 Másolat: Valamely eredeti iratról, keletkezése után készített példány, amely lehet 

egyszerű és hitelesített záradékkal ellátott is. 

 Melléklet: Valamely irat szerves része, tartozéka, attól elválaszthatatlan része. 

 Selejtezés: Az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően 

történő megsemmisítésének előkészítése. 

 Ügyintézés: Valamely szerv vagy személy tevékenységével kapcsolatban 

keletkező ügyek ellátása, eközben felmerülő munkamozzanatok sora. 

 Ügyintéző: Az ügyek érdemi intézését végző személy, előadó, aki az ügyet 

döntésre előkészíti. 

 Ügykezelő: Az iratkezelési feladatokat végző személy. 

 Ügykör: A szerv vagy személy hatásköre. 

 Ügyvitel: Az ügyintézés összessége a szolgáltatások teljesítését foglalja magába. 

3. Az iratkezelés felügyelete 
 

Az iratkezelés felügyeletével az óvodatitkár van megbízva, aki felelős azért, hogy a 

biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételei és eszközei rendelkezésre álljanak. 

Meg kell határoznia azt a személyt, aki bizonyos ügykörben, feladatkörben az ügyvitelt, 

iratkezelést ellátja. Az intézményeknél ezt a jogkört a munkaköri leírás tartalmazza.  

 

4. Iktatókönyv 
 

Kézi iktatás céljára minden évben újonnan nyitott, hitelesített, oldalszámozott 

iktatókönyvet kell használni. Iktatókönyvben javítani csak áthúzással lehet, hogy az eredeti 

bejegyzés is olvasható maradjon. A javítást kézjeggyel kell ellátni.  
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Az iktatószám minden évben az 1. sorszámmal kezdődik és perjelzéssel az évszámot is 

meg kell jelölni. Az iktatókönyvön belül az iktatószámokat folyamatos, zárt, emelkedő 

sorszámos rendszerben kell kiadni és nyilvántartani. 

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Az 

iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 

 

 

5. Küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása és továbbítása 
 

A beérkezett, illetve a szervezeti egységnél keletkezett iratokat iktatással kell 

nyilvántartani. 

Az iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő sorszámos 

rendszerben történik. A beérkezett iratokon és az iktatókönyvben fel kell tüntetni az 

érkezés napját, az iktatószámot, az irat mellékleteinek számát és az irattári tételszámot. Az 

irathoz az iktatást követően csatolni kell az irat előzményeit. Az iratokat minden esetben 

úgy kell iktatni, hogy azt előadója, tárgya, irat száma vagy más azonosítója szerint 

visszakereshető legyen. 

Valamennyi beérkezett küldeményt, kivéve azokat, amelyek névre szóló, illetve 

magánküldemények, a feladattal megbízott személy bonthatja fel, és látja el érkeztető 

bélyegzővel, vonatkozik ez az intézményektől érkező és külső postai küldeményekre is. 

 

 

Faxon, e-mail-en érkezett irat esetén gondoskodni kell egy időtálló másolat készítéséről.  

Másolatban érkezett irat esetén, a másolatot eredeti iratként kell kezelni. Mindkét esetben 

az iratkezeléséről az általános rendelkezések az irányadók. 

 

A nem papír alapú (CD, magnószalag, floppylemez) elektronikus adathordozón érkezett 

vagy küldött iratokat csak papíralapú kísérőlappal lehet küldeni vagy átvenni. Kezelése a 

papír alapúakkal megegyező, de az iktatókönyvbe be kell jegyezni az irat jellegét és 

tárolási helyét.  
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A küldeményen fel kell tüntetni: 

 a címzés adatait, 

 az irat tárgyát, 

 fájlnevét, típusát. 

 

Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, vagy egyéb értéket tartalmaz, 

a küldemény értékét fel kell tüntetni az iraton és átvételi elismervény ellenében át kell adni 

a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak. Az átvételi elismervényt az irathoz kell csatolni. 

 

A küldemény borítékját az irathoz kell csatolni amennyiben: 

 az ügyirat, vagy számla benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik 

 a beküldő nevét, címét csak a borítékról lehet megállapítani 

 a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett. 

 

Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból kiderüljön: 

 a beérkezés ideje, 

 az iktatószám, 

 az iktatás időpontja, 

 adathordozó típusa, 

 a küldő adatai, 

 a címzett adatai, 

 az ügyintéző neve, 

 az irat tárgya, 

 kezelési feljegyzések, 

 az irat holléte. 

 

Nem kell iktatni: 

 tájékoztatót, 

 reklámcélú küldeményt, 
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 közlönyöket, folyóiratokat, sajtóterméket, 

 visszaérkezett tértivevényt, 

 nyugtát, számlát, számlakivonatot. 

 

Soron kívül kell iktatni és továbbítani a sürgős jelzéssel ellátott vagy határidős iratokat. 

Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a 

napja megállapítható legyen. 

 

Nem kell az irattárba helyezni azokat az iratokat, amelyről az ügyintéző külön 

nyilvántartást vezet, illetve személyiségi jogokat sértene, vagy munkabérrel kapcsolatos 

adatokat tartalmaz. Ebben az esetben is el kell látni iktatószámmal és az iktatókönyvben, 

fel kell jegyezni az ügyintéző nevét, ahol az irat fellelhető.  

 

5.1. Küldemények átvétele 
 

Az iratkezelési szabályzat határozza meg a beérkezett irat, levél, távirat, fax, csomag 

átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket. 

Az átvétellel kapcsolatos teendők a küldemény érkezésének módja szerinti bontásban is 

meghatározható. 

 

5.1.1. Átvételi jogosultság 
 

A küldemény átvételére jogosult: 

 a címzett vagy a feladatkörrel írásban megbízott személy. 

 

5.1.2. A küldemény ellenőrzése átvételkor 
 

A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 

 a címzés alapján az átvételi jogosultságot 
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 az iratot tartalmazó boríték sértetlenségét 

 

Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, továbbá azokat az 

iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. A névre szóló iratot, 

amennyiben az hivatalos elintézést igényel, felbontást követően haladéktalanul vissza kell 

juttatni az iratkezelőhöz. 

 

5.1.3. Az átvétel igazolása 

 

Az átvevő az okmányon az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Ha az 

ügyfél az iratot személyesen vagy kézbesítő útján nyújtja be az átvételt iktató, vagy 

postakönyvben igazolni kell. 

 

5.1.4. Sérült küldemény kezelése 

 

Sérült küldemény átvétele esetén, az átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül 

ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratról azonnal értesíteni kell 

a küldemény feladóját. Ha az irat burkolata sérült vagy felbontottan érkezett, az adatkezelő 

rávezeti a "sérülten érkezett", illetőleg a "felbontva érkezett" megjegyzést, az érkezés 

keltét, és aláírásával igazolja azt. A megállapíthatóan hiányzó iratról vagy mellékletről a 

feladót értesíteni kell. 

 

5.1.5. Határidős küldemény 
 

A gyors elintézést igénylő, azonnali vagy sürgős jelzésű küldeményt azonnal továbbítani 

kell a címzetthez, illetve azt szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni. 

 

5.1.6. Téves címzés 
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Téves címzés, vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzettnek, ha ez nem lehetséges vissza kell postázni a feladónak. Ha ez nem állapítható 

meg, iktatni, irattárazni és meghatározott idő után selejtezni kell. 

 

5.1.7. Tévesen átvett küldemény 
 

A felbontó a felbontás tényét a dátum megjelölésével köteles rögzíteni, majd gondoskodnia 

kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

 

5.1.8. Elektronikus küldemény 
 

Kezelése megegyezik a normál küldeményekkel, azzal a különbséggel, hogy a beérkezett 

küldeményt kinyomtatás után át kell adni iktatásra, az ezzel megbízott személynek, kimenő 

küldemény esetén a megérkezés tényét igazoló dokumentumot is mellé kell csatolni.  

 

5.2. Küldemények szétosztása 

 

Az iratokat úgy kell átadni az ügyintézőnek és ügykezelőnek, hogy a posta átvevőjének és 

átadójának a személye és az átadás, átvétel időpontja postakönyvben megállapítható 

legyen.  

 

5.2.1. Iratkölcsönzés 
 

Az irattárból kiadott iratról másolatot kell készíteni és a kiadó, átvevő aláírásával annak 

tényét és idejét igazolni kell. Az irat visszahelyezéséig ennek a feljegyzésnek az eredeti irat 

helyén fellelhetőnek kell lenni.  
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6. Adatvédelem 
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal 

kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, 

beleértve a vírusvédelmet, a kéretlen elektronikus üzenetek elleni védekezést is. Biztosítani 

kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus 

adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos védekezés, minden esetben az ügykezelő és 

ügyintéző feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével 

megegyezően. 

 

 

 

7. Selejtezés 
  

Az iratok selejtezését csak az azok tartalmi jelentőségét ismerő személy irányításával lehet 

végezni az őrzési idő leteltével. A selejtezés időpontját a nyilvántartásba fel kell jegyezni. 

Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irattári terv 

határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell 

számítani. A határidő nélküli őrzési idővel megjelölt irattári tételeket a nevelési-oktatási 

intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén kell megküldeni az illetékes levéltárnak. Az 

irattári terv nem selejtezhető tételeit, továbbá azokat a tételeket, amelyek kiselejtezéséhez 

az illetékes levéltár nem járult hozzá - ha a levéltár másképpen nem rendelkezett - ötven év 

után át kell adni az illetékes levéltárnak.  

Az irattárban őrzött iratokat legalább ötévenként felül kell vizsgálni, és ki kell választani 

azokat, amelyeknek az őrzési ideje az irattári tervben foglaltak szerint lejárt. Az iratok 

selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi.  

A tervezett iratselejtezést harminc nappal előbb be kell jelenteni az illetékes levéltárnak. A 

selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a 

selejtezett irattári tételeket, az irattárba helyezés évét és az irat mennyiségét. A selejtezési 

jegyzőkönyv kettő példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A selejtezett 

iratokat megsemmisíteni, hasznosítani csak a levéltárnak - a visszaküldött selejtezési 
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jegyzőkönyvre vezetett - hozzájárulása alapján lehet. Ha a nevelési-oktatási intézmény 

jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait, továbbá az 

irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a jogutód 

iktatókönyvébe be kell vezetni.  

Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell 

küldeni az illetékes levéltárnak. Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik 

meg, a nevelési-oktatási intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően 

gondoskodik a feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában 

elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló 

tájékoztatást - a nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. 

8. Irattári terv  
 

 
Tárgykör megnevezése 

 

 
Megőrzési idő 

IGAZGATÁSI ÜGYEK  

Alapítással, módosítással kapcsolatos ügyek Nem selejtezhető 

Megszűnéssel kapcsolatos ügyek Nem selejtezhető 

Szabályzatok Nem selejtezhető 

Kártérítési, kötbér, szabálysértési ügyek 10 év 

APEH vizsgálati ügyek Nem selejtezhető 

Belső ellenőrzési ügyek 10 év 

Vagyonvédelmi ügyek 15 év 

Munka- és tűzvédelmi ügyek 15 év 

Számítástechnikai ügyek 15 év 

Postai, távközlési ügyek 10 év 

Bélyegzőbeszerzés, nyilvántartás ügyek Nem selejtezhető 

Iktatókönyv, tárgymutató Nem selejtezhető 

Iratátadási, selejtezési jegyzőkönyvek Nem selejtezhető 

PÁLYÁZATI ÜGYEK  

Pályázatok pénzügyi elszámolása Nem selejtezhető 
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PÉNZÜGY  

Számlavezető pénzintézet, aláírás bejelentés Nem selejtezhető 

Bankszámlakivonatok 20 év 

Pénztár és bank bizonylatok, jelentések 20 év 

Bevételek beszedésével kapcsolatos ügyek 20 év 

Intézmények évenkénti költségvetése 20 év 

Beruházás, beszerzési ügyek 10 év 

Reprezentációs ügyek 5 év 

Adóbevallások 20 év 

 
Tárgykör megnevezése 

 

 
Megőrzési idő 

SZÁMVITELI ÜGYEK  

Számlarend 20 év 

Számviteli bizonylatok 20 év 

Főkönyvi kivonatok 20 év 

Számviteli mérleg, beszámolás Nem selejtezhető 

Leltárak 15 év 

Statisztikai adatszolgáltatások 15 év 

MUNKAÜGYEK  

Munkaügyek-, megbízási szerződések Nem selejtezhető 

Bér megállapítási ügyek 20 év 

Munkarendi ügyek 10 év 

Betegség, szabadság ügyek 10 év 

Nyugdíjazási ügyek 20 év 

Egyéb személyi, munkaügyi ügyek 10 év 

EGYÉB ÜGYEK  

Beérkezett levelek, telefaxok 20 év 

Kimenő levelek, telefaxok 20 év 

Egyéb az előbbiekbe nem sorolható ügyek 5 év 
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9. Záró rendelkezések 
 
 
 
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Iratkezelési szabályzatban foglalt 

előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven 

aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

 
     
         
………………………………… 
    költségvetési szerv vezetője 

 
 

10. Megismerési nyilatkozat 
 
A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 

munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 
Név Beosztás Kelt Aláírás 
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A PÁTYOLGATÓ ÓVODA 
ADATKEZELÉSI 
SZABÁLYZATA 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklete 
 

Általános rendelkezések 
1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja 

Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, s 
ezekkel összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása. 

 2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok 
• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992.évi LXIII. Törvény 
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, különös tekintettel a 2.számú 
mellékletére 
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban 

Kjt.) 83/B-D§-ai és az 5. számú melléklete 
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• A nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) MKM 
rendelet és a 4. számú melléklete 

9. A Szabályzat hatálya 
9.2.  A Szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású 

alkalmazottaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire. 
9.3. Ezen szabályzat szerint kell ellátnia 
- a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak 

és adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá 
- a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: 

gyermekek adatainak kezelése). 
9.4. A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 
A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti 
jogviszony fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül 
fennmarad. 

 
I. rész 

 
A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

 
1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért. 
1.1  Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
felelősséggel tartozik: 
- az óvoda vezetője 
- a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott 
- a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 
1.2 Az óvodavezető a helyettesek és az óvodatitkár felelősek az illetményszámfejtés 

körébe tartozó adatok intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az 
adatvédelmi rendelkezések betartásáért. 

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 
2.1. A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 
a) név, születési hely és idő, állampolgárság 
b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám, 
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok. 
- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása 
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 
kapcsolatos adatok, 
- alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések és címek 
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés 
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja 
- szabadság, kiadott szabadság 
- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei 
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei 
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- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei 
- a többi adat az érintett hozzájárulásával 
 
2.1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja, és feldolgozza a 

közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal 
kapcsolatban álló adatait. 

2.2. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül - törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván 

2.3. Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 
valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai. 
3.1. Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető az óvodatitkár 
közreműködésével végzi. 
3.2. A magasabb beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adtakezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.  
3.3. Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 
- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés 

teljes folyamatban megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának. 
- A személyi iratra csak olyan adat illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság 
vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés, 

- A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, 
ha a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg, 

-  A közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes 
adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg 

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése az adatok továbbítása. 
 
4.1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez 

esetben - a következő kivételekkel - papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A 
számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni: 

- a közalkalmazott adatainak első alkalommal történő felvételekor, hogy az 
aláírásával igazolja az adatok valódiságát,  

- a közalkalmazott áthelyezésekor,  
- a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén,  
- a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed. 
4.2. A 4.1 pont alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni. 
4.3. A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnése és végleges áthelyezés esetén azonnal és véglegesen törölni 
kell a közalkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a 
személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 

4.4. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 
jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett 
közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmére vonatkozó szabályokat az 
informatikai szabályzat tartalmazza. 
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4.5. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 
adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra 
lehet hozni.  

4.6. A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – 4.8 pont 
szerinti adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adatható. A közalkalmazott 
személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

4.7. Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott 
esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli 
hozzájárulásával használhatja fel vagy adhatja át harmadik személynek. 

4.8. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról szóló 
törvény második számú mellékletében felsorolt adatok – a 2. számú melléklet 3. 
pontja alapján – továbbíthatók: - a fenntartónak (helyi önkormányzatnak), a kifizető 
helynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a 
munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 
nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezen kívül a Kjt. 83/D §-a szerint a közalkalmazott 
felettesének a minősítést végző vezetőnek, a törvényességi ellenőrzést végző 
szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy személynek. 

4.9. Az adattovábbítás a 4.8 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton, 
ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen 
belül papír alapon zárt borítékban. 

4.10. Az adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult. Az illetményszámfejtő hely részére 
történő adattovábbításban az óvodatitkár működik közre. 

 
5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei. 
5.1. A közalkalmazott a saját személyi anyagába az alapnyilvántartásba, illetve a 

személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás 
nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai 
helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi anyagának más szervhez 
történő megküldéséről. 

 
5.2. A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az 

óvodavezetőtől írásban kérheti. Felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére 
átadott bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  

5.3. A közalkalmazott az adataiban bekövetkezett változásokról nyolc napon belül 
köteles írásban tájékoztatni az óvodavezetőt, aki három napon belül köteles 
intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

6. A személyi irat. 
6.1. Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban 

és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítésekor fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt 
követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésében adatott, 
megállapítást tartalmaz. 
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6.2. A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, 
valamint az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más 
ügyiratoktól elkülönítve kell iktatni és kezelni. 

6.3. A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 
- a személyi anyag iratai 
- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok 
- a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más 

jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás),  
- a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó 
iratok. 
6.4. Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 
 
7. A személyi irat kezelése. 
7.1. A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a Kjt. 83/D §-ában 

meghatározott személyek. 
7.2. Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat valamint a 

11/1994. (VI.8.) MKM- rendelet iratkezelési előírásai alapján történik.  
7.3. A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti 

jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek. 
7.4. A személyi anyag tartalma 
- a közalkalmazotti alapnyilvántartás 
- a pályázat vagy a szakmai önéletrajz 
- az erkölcsi bizonyítvány 
- az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata 
- a továbbképzés elvégzését szóló tanúsítvány másolata 
- iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata 
- a kinevezés és annak módosítása 
- a vezetői megbízás és annak visszavonása 
- a címadományozás 
- a besorolás iratai közalkalmazotti, jogviszonnyal kapcsolatos iratok 
- az áthelyezésről rendelkező iratok 
- a teljesítményértékelés 
- a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat 
- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat 
- a közalkalmazotti igazolás másolata 
7.5. A 7.4 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen 
kell tárolni. 
7.6. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással 

együtt össze kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat 
nem tárolható. 

7.7. A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 
sorrendjében az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az 
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elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az 
iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. 

7.8. A személyi anyagnak egy betekintési lapot is tartalmaznia kell, amelyen jelölni kell 
a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi 
alapját és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A 
betekintési lapot a személyi anyag részeként kell kezelni.  

7.9. A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” 
kitöltését követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvény 42.§-ában foglalt eseteket. 

7.10. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a 
betekintési lapot le kell zárni és a személyi anyagot irattárazni kell. A 
közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az 
irattárazási tervnek megfelelően a központi irattárba kell elhelyezni. Az irattárba 
helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattárazás tényét, 
időpontját és az iratkezelő aláírását. 

7.11. A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a 
közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított 50 évig kell megőrizni. 

II. rész 
A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 
1.1. Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainak 
megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

1.2. Az óvodavezető általános helyettese, az óvodapedagógusok és az óvodatitkár 
munkakörével összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel. 

2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai. 
2.1. A gyermek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és 
rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi 
célból, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 

2.2. A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok: 
a) gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, nem magyar állampolgár esetén A Magyar Köztársaság területén 
való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma. 

b) a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 
d) a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, 
e) a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek rendellenességére 
vonatkozó adatok, 
f) a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, 
g) a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint 
h) jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult 
személye és a kedvezményre való jogosultsága. 
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3. Az adatok továbbítása 
3.1. Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult. 
A gyermek adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók az 
óvodából: 
a) fenntartó, bíróság rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 
b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre 

vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza, 
c) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok 

a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskoláknak, 
d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 
e) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 
f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, 
megszüntetése céljából. 

3.2. Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 
adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermek védelméről szóló törvény 
rendelkezése alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése 
szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe 
kerülhet vagy került. 

4. Az adatkezelés intézményi rendje 
4.1  Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor 

tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A 
kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. 
Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő 
aláírásával együtt fel kell tüntetni. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha 
különleges adatról van szó, amelynek kezeléséhez a személyes adatok védelméről 
szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási 
körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvodavezető határoz. 

4.2.  A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az 
óvodavezető veszi fel. A közoktatási törvény 2. számú melléklete alapján a 
nyilvántartható adatok körébe nem tartozó önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő 
írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló biztonságos őrzéséről 
az óvodavezető gondoskodik. 

4.3 . Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási 
naplót gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik. 

4.4. Az óvodapedagógus csoportjáról naplót vezet. 
4.5. A felvételi és mulasztási, valamint a csoport napló, a gyermek óvodai fejlődésével 

kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 
rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok 
biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus 
gondoskodik, az iratokat az e célra rendelkezésre álló iratszekrényben zárja el. 
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4.6.  A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és 
balesetvédelmi feladatokkal megbízott óvodapedagógus. 

4.7. A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához 
szükséges adatok kezelésében közreműködik az óvodatitkár. 

4.8.  Az adatkezelési időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári 
őrzési idők naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a 
gyermek ellátása, juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi 
ügyekben 3 év a 11/1994.(VI.8.) MKM.- rendelet melléklete szerint. 

4.9.  A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében 
gondoskodni kell arról, hogy az adtakezelés céljának megszűnésekor a gyermekről 
tárolt személyes adatok törlése vagy megsemmisítésre kerüljenek. 

4.10.  A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával 
történhet. Akadályoztatása esetén helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

5. Titoktartási kötelezettség 
5.1. Az óvodavezetőt, az óvodavezető helyettes, az óvodapedagógust továbbá azt, aki 

esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva 
harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel 
és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, 
amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 

5.2. A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha 
az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

5.3. Az adat közlése akkor sérti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan körülményre 
(magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi értelmi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek 
bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. 

5.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a 
nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő 
megbeszélésre. 
A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi 

értekezleten. 
5.5. A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés 

megadását az óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az 
óvodavezető részére javaslatot tehet az óvodapedagógus. 

5.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a közoktatásról 
szóló törvény 2. számú mellékletében meghatározott nyilvántartásra és 
továbbításra. Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban 
közreműködők azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

5.7. A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekekkel 
kapcsolatban adatok nem közölhetők. 

 
............................................................Óvodavezető 
 
Függelék 
 
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 
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Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől. 
Eldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése 
alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége (gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása). Adatkezelésnek számít a fénykép-, 
hang- vagy fizikai jellemzők (ujj vagy tenyérnyomat stb.) rögzítése is. 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adattal nem rendelkező szervezet, aki, 
vagy amely adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 
megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége (gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása). Adatkezelésnek számít a fénykép-, 
hang- vagy fizikai jellemzők (ujj vagy tenyérnyomat stb.) rögzítése is. 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehatja, vagy az 
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja 
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése. 
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik. 
Adattörlés: az adtok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges. 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval. 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre 
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az 
érdekképviseleti szervezeti tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 
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Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen 
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlen vagy közvetve – név, azonosító jel, 
illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
 

Melléklet az adatkezelési szabályzathoz. 
 
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei a Kjt.5. számú melléklete szerint 
I  Adatkör 
A közalkalmazott 
Neve (leánykori neve) 
Születési helye, ideje 
Anyja neve 
Taj száma, adóazonosító jele 
Lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 
Családi állapota 
Gyermekeinek születési ideje 
Egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 
 
II,  Adatkör 
 
A közalkalmazott 

 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi): 
oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, az oklevél, 
bizonyítvány száma, kelte 

 szakképzettségei 
- megnevezése 
- a szakképzettséget, szakképesítést tanúsító oklevelet, bizonyítványt kiállító 

intézmény neve 
- az oklevél, bizonyítvány száma, kelte 

 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett 
- bizonyítványt kiállító vizsgaközpont megnevezése, szakképesítés megnevezése 
- - bizonyítvány száma, kelte 
 tudományos fokozata 
 idegen nyelv ismerete 

 
III. Adatkör 
A közalkalmazott korábbi munkaviszonyaiban töltött időtartamai a Kjt.87/A§-a alapján: 

- a munkahely megnevezése 
- a munkaviszony kezdete 
- a munkaviszony megszűnése 
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- az eltöltött időtartam 
- a megszűnés módja 

IV. Adatkör 
A közalkalmazott 

- közalkalmazotti jogviszonyának kezdete 
- - a besoroláshoz 
- a jubileumi jutalomhoz 
- felmentési időhöz 
- a végkielégítéshez 
Állampolgársága, a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány 
száma, kelte, a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának 
alapjául szolgáló időtartamok. 

V. Adatkör 
- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 
- e szervnél a jogviszony kezdete 
- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői 

megbízása, FEOR száma 
- címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai 
- a minősítések időpontja és tartalma 
- hatályos fegyelmi büntetése 

 
VI.  Adatkör 
Személyi juttatások 
VII.  Adatkör 
A közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 
VIII.  Adatkör 
A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint 
A végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
IX.  Adatkör 
A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [ 
erről a Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdése szól] 
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A PÁTYOLGATÓ ÓVODA  

VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK 

HASZNÁLATÁNAK Szabályzata 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Demény Erika Óvodavezető 
  Páty, 2017. szeptember 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 13. § (2) bekezdésének alapján a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban 
rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket, így különösen: g) a vezetékes- és mobiltelefonok használati 
rendjét. 
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A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA  
 
I. Általános rendelkezések 

1.) A szabályzat összeállításánál figyelembe vett további jogszabályok: 
- a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény, 
- az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény, 
- a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXIII. tv. 

 

A szabályzat célja, hogy szabályozza a Pátyolgató Óvoda működésével összefüggésben 
a vezetékes és rádiótelefonjainak használati módját és feltételeit valamint a 
sajátosságokat figyelembe véve költségkímélő, költségtakarékos megoldásokat keresve 
biztosítsa a telefonhasználat jogszerű elszámolását. 

A szabályzat hatálya kiterjed a Pátyolgató Óvoda tulajdonában, használatában lévő 
vezetékes és rádiótelefonokra, valamint az azt igénybevevő alkalmazottakra. 

 
A telefon használattal kapcsolatos adójogi szabályozás: 
Általános forgalmi adó (ÁFA) 
Az áfa törvény az alábbi szolgáltatásokat terhelő előzetesen felszámított adó összegének 
30%-a levonási tilalom alá esnek: 

a)  a távbeszélő-szolgáltatást (SZJ 64. 20. 11 és 64. 20. 12), 

b)  a mobiltelefon-szolgáltatást (SZJ 64. 20. 13), 

c)  az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást (SZJ 64. 20. 
16-ból) 

  
Személyi jövedelem adó (SZJA) 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 70.§ (1) b) bekezdése értelmében a tevékenység 
ellátása érdekében biztosított telefon, mobil, internet beszédalapú adatátvitel-szolgáltatás 
magánhasználata címen adóköteles jövedelem (egyes juttatás). 
  
Az SZJA törvény 70.§ (5) c) bekezdése részletezi mit jelent a magánhasználat, valamint 
azt, hogyan határozható meg összege: 

ca)  a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos 
kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott 
magáncélú használat értékének, vagy a kifizető választása szerint a kiadások 20 
százalékának, illetve – ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges – a 
kiadások 20 százalékának, 

cb)  ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci 
értékének vagy az összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékának a 
magánszemély által meg nem térített része. 
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A fentiek alapján a Hivatal vagy tételesen különíti el a kifizető a magánhasználatot, vagy 
ennek hiányában a számla bruttó összegének 20%-ban határozza meg az ún. vélelmezett 
magánhasználatot. Az adóteher megfizetendő és 08-as bevallásban bevallandó minden 
hónap 12-ig. 
 
Hivatali célú használat: a telefonszolgáltatási lehetőségeket hivatali célra lehet használni. 
Hivatali célú használatnak minősül: 

 a dolgozó hivatalos ügyintézéséhez kapcsolódó használat, 
 közreműködő hatósággal, szervezettel történő kapcsolattartás, 
 más szervezeti egység dolgozójával folytatott információ átadás-átvétel, 

tapasztalatcsere, 
 kapcsolattartás, 
 szervezési célú használat, 
 feladatkörbe tartozó ügyek intézése. 

 
Hivatali célú használatnak minősül továbbá a munkavégzéshez, illetve a tisztséghez 
kapcsolódó olyan használat is, mely a munkavégzéssel, illetve a tisztséggel közvetlenül 
összeköthető. Például munkába járással kapcsolatos információk közlése, cseréje, 
munkaviszonnyal kapcsolatos ügyek intézése 
 
Magánhasználat: magánhasználatnak kell minősíteni minden olyan használatot, ami nem 
minősül az (1) pont szerint hivatalos célú használatnak. 
Magáncélú használat különösen: 

 a vezetékes telefon, valamint a mobiltelefon munkaidőben történő nem az 
Önkormányzat érdekeit szolgáló használata, 

 mobiltelefon dolgozó általi, pihenőnapon történő használata, melynek során a 
felhívott partnerek nem a munkatársak, illetve a társaság szervezeti egységeinek 
alkalmazottai, vagy a társaság hivatalos partnerei. 

 
2.) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a szabályzat hatálya alá tartozó Önkormányzat és 

a Polgármesteri Hivatal tulajdonában, használatában lévő vezetékes és rádiótelefonokra.  
 
3.) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a szabályzat hatálya alá tartozó szervek 

bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára vagy tisztségviselőjére. 
 
4. A telefonok használatára az Önkormányzat feladatellátása érdekében kerülhet sor, 

azonban indokolt esetben magáncélú beszélgetésre is igénybe vehetőek, de ebben az 
estben a felmerült költségeket meg kell téríteni.  
 
 

Az egyes telefonnal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve a 
megfelelő munkafeltételek biztosítása a társaság hatékony működtetésének eszköze. 
 
Az egyes eszközök meghatározott személyeknek történő rendelkezésre bocsátása során 
figyelembe kell venni: 



 PÁTYOLGATÓ ÓVODA 
2071 PÁTY, Rákóczi. u. 19 

OM azonosító: 032 940Tel/Fax: 06-23-343-
451, email: patyiovi@gmail.com 

 
 

 68 

 a munkaszervezési, 
 az egyes munkakörök betöltésével összefüggő, valamint 
 a költséghatékonysági szempontokat. 

 
A rádiótelefonok használatának fő szabályai:  

a) A mobiltelefon használatára jogosultak személyét, valamint a kifizetőt terhelő adó és 
járulékterheket is magába foglaló költségkeretet a Jegyző és a Polgármester határozzák 
meg.  

b) SIM kártya rendelését, átvételét, használatát a kijelölt pénzügyi munkatárs munkaköri 
feladatában látja el. 

c) Magáncélú forgalom utáni díjat a Felhasználó köteles átutalással megfizetni a Hivatal 
által kiállított számla alapján.  

d) Beszéd roaming alapállapotban engedélyezett. Az adat roaming igénylésének és 
használatának módját a Jegyző engedélyezheti.  

e) A Pre paid (feltöltő kártyás) előfizetést nem engedélyezett. 

f) A mobiltelefon hivatalos ügyek intézését szolgálja. A felhasználónak kiemelten 
figyelemmel kell lenni a gazdaságosságra. Hivatali mobiltelefonról adomány és 
szerencsejáték fizetése nem kezdeményezhető, továbbá emelt díjas hívások és sms-ek 
küldése (szavazás, sorsolásos vásárlás) nem végezhető. A digitális szolgáltatások 
(autópálya-matrica, parkolójegy, internet, e-mail) használata hivatalos ügyekben 
engedélyezett, ha ezen szolgáltatások igénybevételének hivatalos volta nem igazolható, 
akkor az Önkormányzat adót köteles fizetni utánuk, melynek költségeit az 
Önkormányzat átháríthatja a telefon használójára.  

 
Vezetékes telefonvonal 
A vezetékes telefonvonalak elérhetőségét az Önkormányzat működésének zökkenőmentes 
biztosítása érdekében lehetőség szerint minden olyan irodai helyiségben biztosítani kell, 
melyekben a munkafeladat, az ügyintézés kommunikációs igények indokoljak. Az 
elérhetőséget a telefonvonalak, valamint a telefonvonalak mellékeinek kiosztásával kell 
biztosítani. 
 
Fax 
Bizonyos munkakörök betöltése estében a telefonkészülék mellé faxkészüléket is 
biztosítani kell, ezt a Jegyző saját hatáskörében dönti el. 
 
Internet 
Internet hozzáférést azokra a munkakörökre kell biztosítani, melyek esetében az internet 
használata szükséges. Az internet használatát a Jegyző engedélyezi figyelembe véve az 
informatikai és adatvédelmi előírásokat is.  
 
Mobiltelefon 
Mobiltelefont kell biztosítani azon személyek számára: 

 akik olyan munkakörben dolgoznak, vagy 
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 olyan tisztséget töltenek be, melyhez a hatékony, gyors és eredményes 
feladatellátáshoz a mobiltelefon használata indokolt. 

 
 

IV. 
Hivatali mobiltelefonok használatának rendje 

 
(1) A mobiltelefonok használatával összefüggő feladatokat, ezen belül az ezzel kapcsolatos 
beszerzési, szükséges javíttatási feladatokat, az átadás-átvételi, nyilvántartási, elszámolási 
feladatokat a Jegyző által kijelölt munkatárs látja el. 
 
(2) A szabályzat 1 sz. mellékletében kerültek rögzítésre azon munkatársak, akik hivatali 
telefont kapnak a munkavégzésre tekintettel. Ezen felül a Polgármester vagy a Jegyző 
egyedi elbírálás keretében egyéb munkatársnak is engedélyezhet mobiltelefon használatot, 
amennyiben a munkaköre, a feladat ellátása azt indokolja. 
 
(3) A hivatali mobiltelefonnal rendelkező köteles elérhetőségét biztosítani munkanapokon 
7.30-tól 20.00 óráig. Munkaszüneti napokon vagy akadályoztatás esetén (kivéve 
betegállomány, szabadság) köteles üzenetrögzítőjét bekapcsolni, és a legrövidebb időn 
belül a hivatalos üzenetre válaszolni. 

 
(4) A megvásárolt készüléket a 2. számú mellékletben szereplő nyilvántartó lap 
kitöltésével a Pénzügyi Irodavezető által kijelölt munkatárs veszi nyilvántartásba. A 
készülék átadása más dolgozónak csak átadás-átvételi elismervény kitöltésével történhet.  
Amennyiben a hivatali mobiltelefon készülék használatának jogosultsági feltétele 
megszűnik, a mobiltelefont – annak átvett tartozékaival együtt – üzemképes állapotban 48 
órán belül le kell adni a kijelölt munkatársnak. 
 
(5) Amennyiben a használatra kiadott mobiltelefont a használó elveszíti, azért kártérítési 
kötelezettséggel tartozik, amelynek összege a mobiltelefon és tartozékainak az adott 
időpontban megállapított könyvszerinti értéke, vagy kis értékű tárgyi eszközként 
nyilvántartott készülék esetében az azonos kategóriájú új készülék bekerülési értékével 
azonos összeg. A kártérítési kötelezettségtől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha 
hivatalos hatósági jegyzőkönyvvel igazolható a készülék eltűnése. 

 
(6) A használatra kiadott mobiltelefonok cseréjére javíthatatlan meghibásodás vagy azon 
elavult készülék esetében kerülhet sor, amelyek az adott időszakban az átlagos 
alapfunkciók ellátására már nem alkalmasak.   
 
(7) A hivatali mobiltelefonok használatához kapcsolódóan a Polgármester és a Jegyző havi 
használati keretet (alapdíjon felüli) állapít meg a 3. számú melléklet kitöltésével. A havi 
keretösszegen felüli díj magánbeszélgetésnek minősül, így a dolgozó köteles megtéríteni a 
társaságnak. 
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Amennyiben a meghatározott értékhatárok túllépésére bizonyítható módon a hivatali 
feladatellátással összefüggésben kerül sor (pl.: külföldi út, betegség) a térítési kötelezettség 
részben vagy egészben elengedhető a Polgármester egyedi engedélye alapján. 
 
(8) A hivatali mobiltelefonok díjairól a kijelölt pénzügyi munkatárs analitikus 
nyilvántartást vezet, mely tartalmazza telefononként a havi keretösszeget, valamint a 
tényleges költségeket. A keretösszegen felüli díjat a számla beérkezését követően 
legkésőbb a következő hónap 10.-ig leszámlázza, és a kiszámlázott összeget a dolgozó 
köteles 8 napon belül a társaság pénztárába befizetni. A dolgozó a 4. számú mellékletben 
szereplő nyomtatványban nyilatkozhat arról, hogy a díjat a havi béréből a társaság levonja. 
 
 
II. Vezetékes telefon használatának rendje 

 
1. A vezetékes telefonon történő telefonáláshoz minden tisztviselő és köztisztviselő 

dolgozó személyre szóló titkos kódot (továbbiakban: PIN kód) kapott, amit az egyes 
beszélgetések kezdeményezésekor használni kell.  

 
2. A PIN kódot a jegyző zárt borítékban adja át az használatára jogosult dolgozó részére. A 

PIN kódot más személy tudomására hozni tilos! 
 

4. A PIN kód illetéktelen személy által történő használata miatt keletkezett többletköltséget 
a PIN kód tulajdonosa köteles megtéríteni, amennyiben a PIN kód használata során a 
gondatlansága igazolódik. 

     Abban az esetben, ha a PIN kód tulajdonosa vétlen a kód illetéktelen használatában, úgy 
a többletköltség megtérítésére nem kötelezhető. Ebben az esetben a kódot illetéktelenül 
használó dolgozó köteles a többletköltséget megtéríteni. 

 A gondatlanság vagy vétlenség megítélése egyedi elbírálás függvénye. 
 Az elbírálás a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
5.  A PIN kód cseréje a  jegyzőtől kérhető, aki azt a lehető legrövidebb időn belül köteles 

megtenni.  
 
6. A hivatalos, valamint a magáncélú beszélgetések elkülönítése érdekében háromjegyű 

előhívószám van használatban.  
Ennek keretében  

a.) a hivatalos ügyekben folytatott beszélgetéshez az alacsonyabb kódszámú  előhívó-
számot, míg 

b.) a magáncélú beszélgetéshez a magasabb kódszámú előhívószámot kell használni. 
 

7.  A magán és hivatalos hívások elkülönítésének lehetősége hiányában fenti 
telefonszámok beszélgetéseit tartalmazó szolgáltatási számlák áfával együtt számított 
számlaértéke után a jogszabály alapján 20%-ot adóköteles - azaz magáncélú használat 
miatt felmerült - kiadásnak tekintünk. A vélelmezett 20%-os mértékű magáncélú 
beszélgetés ellenértékét a telefont használó dolgozóval nem térítettjük meg, az után 
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havonta megfizetjük a telefonadót. (54% kifizetői adó, illetve a teljes összeg után 27 % 
tb járulék) 
 

8.  Munkaidőben a munkahelyen történő munkavégzés telefonhívást a vezetékes telefonon 
kell kezdeményezni.  

 
10. A kézhez vett számla alapján a magáncélú beszélgetések díját tárgyhónapot követő hó 

20. napjáig kell megfizetni a házipénztárba.  
 
11. A magáncélú beszélgetésekről kiállított számla megfizetésének határidejét követő 10 

napon belül a jegyzőt értesíteni kell a befizetési kötelezettség elmulasztásáról.  
 
III. A rádiótelefonok (mobiltelefonok) használatának rendje 
 
1.  Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működése során a mobiltelefon használtra 

jogosultak körét (személyét), a használt telefon típusát és hívószámát, valamint a 
mobiltelefonon felmerült költségből szervezetünket havonta terhelő összeg mértékét 
szervezetenként az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 
2.  A mobiltelefon igénybevételére (vagy annak cseréjére) vonatkozó kérelmet (igényt) a 

Polgármesteri Hivatal esetén a jegyzőhöz kell benyújtani, aki arról mérlegelési 
jogkörében dönt.   

 
3.  A mobiltelefon használatra jogosult személyek a telefonkészüléket és a hozzájuk 

tartozó egyéb eszközöket (tartozékokat) személyes használatra veszik át, azért teljes 
anyagi felelősséggel tartoznak.  

 
4.  Az 1. számú mellékletben meghatározott telefonkészülékek akkumulátorokkal és a 

hozzájuk tartozó, használatukhoz szükséges egyéb eszközökkel (SIM kártya, 
telefontöltő, PIN és PUK kódok, fülhallgató) üzemkész, hiánytalan állapotban történő 
átvételét a dolgozók a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti „Átadás-átvételi 
jegyzőkönyv” szerint dokumentálják. A mobiltelefonnak a dolgozó részére történő 
átadása a kijelölt  pénzügyi munkatárs feladatát képezi. 

 
5. Akinek a személyes használatra átvett mobiltelefon készüléke és/vagy SIM kártyája 

 elvész, megsemmisül köteles a pótlás teljes költségét a munkáltató részére 
megtéríteni.  
 

6. A 30 napot meghaladó távollét esetén (pld.: fizetés nélküli szabadság, szülési 
szabadság) a szabályzat hatálya alá tartozó szervek tulajdonát képező mobiltelefon 
készüléket le kell adni a Jegyző részére.  

 
7. A mobiltelefon és tartozékainak dolgozó részéről történő átmeneti vagy végleges 

visszaadását a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti „Átadás-átvételi 
jegyzőkönyv”-vel kell dokumentálni.  A visszavétel lebonyolításáért a jegyző felelős.  
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7. A mobiltelefonok esetében nem készül részletes híváslista, ezért annak 20%-a 

vélelmezetten magánhasználat, mely után az adót a hatályos jogszabályok, illetve jelen 
szabályzat II.7. pontja szerint meg kell fizetni az adóhatóság számára.  

 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. Szabályzat hatálya alá tartozó szervezeteknél dolgozó személyek kötelesek a jelen 
szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük 
elvárható gondossággal eljárni. 

 
2. Az 1. pontban megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a jelen 

szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét 
javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni. 

 
 
Jelen szabályzat 2017. január 1. napján lép hatályba.  
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KIMUTATÁS 

a mobiltelefon használatra jogosultságról 
Pátyolgató Óvoda  

 

Név Beosztás 
Mobiltelefon  

költségből szervezetünket 
terhelő összeg Ft/hó 

Készülék  

típusa hívószáma 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 74 

 
                                                                   2. számú melléklet 
 

 
 
 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 
 
 
 

Készült: ……………………… hivatalos helyiségében, 201…………………… -én 
 
Tárgy: A mobiltelefon átadása-átvétele személyes használatra.  
 
Jelen vannak: ………………………………… átadó 
                       ………………………………….. átvevő 
 
 
A mai napon a ………………………………………………………………….. tulajdonát képező 
……………………………………………. típusú,…………..…………….. hívószámú mobiltelefont, valamint 
a hozzá tartozó tartozékokat, úgy mint  

 …… db SIM kártyát, 
 …… db telefontöltőt, 
 …… db PIN kódot,  
 …… db PUK kódot, 
 …… pár fülhallgatót 

üzemkész állapotban átadtam, illetve átvettem.  
 
Az átadás-átvétel alkalmával (átadó/átvevő) által tett külön nyilatkozat, megállapítás: 
…………………….................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

       …………………………………                                ……………………………….. 
                     átadó aláírása                                                             átvevő aláírása  
 



 
Megismerési nyilatkozat  

 

8.5.1 A Pátyolgató Óvoda 2017. január 1-től hatályos vezetékes és rádiótelefonok 
használatának szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.  

 
Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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A Pátyolgató Óvoda által használt 

munkaköri leírások 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. melléklete 

 

 

Óvodavezető helyettes munkaköri leírása 
 
 
A munkavállaló neve:  
A munkakör megnevezése: óvodavezető helyettes- ellátja az általános óvodavezető 
helyettesi feladatokat. 
 
A munkakör helye: az intézmény székhelye – 2071. Páty, Rákóczi u. 19. 
A munkavégzés helye: 2071. Páty, Rákóczi utca 17. Rákóczi utca 19., Rákóczi utca 56., 
Iskola utca 18. 
 
Munkaideje: Heti munkaideje: 40 óra 
Kötelező óraszáma: 24 óra - 8 órában vezetési feladatokat lát el, 8 órában az SZMSZ-ben 
foglaltak alapján végzi munkáját.        
 
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkakör szakmai irányítója és 
ellenőrzője az intézményvezető. 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésérűl és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A Pátyolgató Óvoda Alapító Okirata 
 Az óvoda SZMSZ-e 
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 Az óvoda Helyi Nevelési Programja 
 Az óvoda Intézményi Minőségirányítási Programja 
 Az intézmény Házirendje 

 
 
 
 
A munkavállaló véleményezésre jogosult: minden az intézményt érintő témában. 
 

 Utasítást adó felettes munkakörök: Intézményvezető 
 Információszolgáltatás: a közvetlen felettes munkaköröknek – óvodavezető,  
 Egyeztetési és beszámolási kötelezettség: a közvetlen felettes munkaköröknek – 

óvodavezető,  
 Sürgős esetekben azonnal tájékoztatást ad az óvodavezetőnek. 

 
Az óvodavezető-helyettes jogköre és felelőssége 

Az óvodavezető helyettest a nevelőtestület véleményének kikérése után az 
intézményvezető bízza meg a feladat ellátásával. Az óvodavezető-helyettes munkáját a 
munkaköri leírása alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányításával végzi. Az 
óvodavezető távollétében és akadályoztatása esetén teljes felelősséggel látja el a vezetői 
teendőket. 
Részt vesz az óvoda ügyviteli feladataiban, amit az óvodavezető az együttműködés 
folyamán a feladatkörébe utal. / óvodai felvételek, személyi anyagok kezelése, 
határozatok készítése, étkezési nyilvántartások ellenőrzése, kedvezményezett étkezésben 
részesülő gyermekek dokumentálása stb. / 
  
 Nevelő-oktató munkát végez az óvodai csoportjában, az óvónők munkaköri leírása 

alapján. 
 Elkészíti az óvoda dolgozóinak munkaidő beosztását, gondoskodik az előírt nyitva 

tartás betartásáról. 
 Munkatársi értekezletet tart évente 2-3 alkalommal. 
 Irányítja a dajkák munkáját. 
 Elkészíti a dolgozók szabadságolási tervét, ellenőrzi a végrehajtást. 
 A vezető távolléte esetén gondoskodik az óvoda működési feltételeinek 

megteremtéséről, hiányzó eszközök anyagok beszerzéséről. 
 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését.  
 Javaslatot tesz az óvoda dolgozóinak minősítésére, jutalmazásával kapcsolatban. 
 Havonta elkészíti a távolmaradás, valamint a túlóra, helyettesítés kimutatását. 
  Elkészíti a nyári szabadságolási tervet. 
 Közreműködik a helyi pedagógiai program elkészítésében és megvalósításában, az  

            óvoda minőségbiztosítási rendszerének kiépítésében, az óvoda munkatervének  
elkészítésében. 

 
Az óvodavezető-helyettes feladat- és hatásköre kiterjed az egész munkakörére. Az 
óvodavezető-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörére. 
Beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény rá bízott területeire. 
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Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően minden esetben köteles ellátni azokat a 
tennivalókat, melyekkel az óvodavezető megbízza. 
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és a dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként kezelni és megőrizni. 
Az intézményvezető felé köteles az intézmény működésével kapcsolatosan szerzett 
információkat továbbítani. 
Minden hónap első hetében, előre egyeztetett időpontban az önállóan elvégzett munkájáról 
beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvodavezető felé szóban, vezetői kérésre írásban. 
 
A munkavállaló köteles munkatársait tiszteletben tartani, velük együttműködni és munkáját 
úgy végezni, valamint olyan magatartást tanúsítani, hogy más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze 
elő.  
Köteles a munkahelye jó hírnevét megőrizni és erősíteni. 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az intézményvezető 
megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 
 
Páty,. 

       Demény Erika   
  óvodavezető 

 
 

Nyilatkozat   
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magam részére kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 
rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
 

óvodavezető helyettes 
 

 
Jelen dokumentum 3 számozott oldalon, 2 db megegyező tartalmú eredeti példányban készült. 
 
Kapják: 

 Munkavállaló 
 Személyi anyag 
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Óvodapedagógus munkaköri leírása 

 
 

A munkavállaló neve:  
A munkakör megnevezése: Beosztott óvodapedagógus 
A munkavégzés helye az intézmény székhelye: 2071. Páty, Rákóczi u. 19. 
Munkaterülete: csoport  
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető. 

A munkakör szakmai irányítója az intézményvezető és a vezető-helyettes. 

Munkaideje: heti 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra, melyet gyermekcsoportban tölt el. A 
fennmaradó időben (8 óra/ hét) az óvodai nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatokat látja 
el. Hetente legalább 2 órát teljesít az intézmény területén belül. 

8.5.1.1.1.1.1  

Utasítást adó felettes munkakörök: 

Óvodavezető 
Óvodavezető-helyettes 

 
A munkakörnek alárendelt munkakör: 
Dajka 
 
A munkakör célja: 
 A közoktatási törvény szerint az intézmény óvodai nevelési és iskolai életmódra 
előkészítési feladatainak ellátásában való közreműködés, a csoportba járó gyermekek 
differenciált fejlesztése. 
 
A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: Pedagógus és szakvizsgázott 
pedagógus munkakörök 
A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: Pedagógus és szakvizsgázott 
pedagógus munkakörök 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

- 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 
- 1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról 
- 11/1994. (VI. /8.) MKM rendelet, 
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- A Pátyolgató Óvoda Alapító okirata, 
- SZMSZ-e, 
- Helyi nevelési programja 
- Intézményi minőségirányítási programja,  
- Házirendje 

 
 
Az óvodapedagógus a munkaköri leírásban foglaltakat személyesen, a felettes vezetők 
irányításával látja el. 
A munkakör tartalma 

 
 
Általános szakmai feladatok 

 A beosztott óvodapedagógus a nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény 
nevelési programjának és minőségirányítási programjának a megtervezésében, 
végrehajtásában és értékelésében. 

 A nevelési program alapján végzi a gyermekek fejlesztését, különös tekintettel az 
egyéni, differenciált bánásmódra. 

 A helyi nevelési program szerint választja meg a nevelés módszereit, az alkalmazott 
segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

 Irányítja, megfigyeli, elemzi és értékeli a gyermekek tevékenységét.  
 Tapasztalati és mérési módszereket alkalmazva elemzi és értékeli a gyermeki 

személyiség fejlődési vonalát, és erről a személyiséglapon feljegyzéseket készít. 
 Az iskolaérettség megállapításához összegző szakvéleményt készít. 
 Gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában. 
 A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a gyermekközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 
 Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, hogy 

vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek 
gyermekeik. 

 Gondoskodik a gyermekek és a szülők közoktatási törvényben foglalt jogainak 
biztosításáról. 

 Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos döntései, 
intézkedései meghozatalakor. 

 A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. 
 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján 

gyarapítja. 
 
Egyéb feladatok és elvárások 

 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 
közösségi együttműködés normáit. Együttműködik a jó munkahelyi légkör 
megteremtéséért. 
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 Az IMIP-ben foglalt minőségpolitikai célokat és az óvoda Küldetésnyilatkozatát 
önmagára nézve kötelezőnek tekinti. A stratégiai vállalások gyakorlati 
megvalósításában legjobb tudása szerint aktívan részt vesz. 

 Évente legalább egyszer házi továbbképzésen, vagy nyílt napon szakmai irányító 
feladatot végez, ha arra felkérést kap. 

 Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat: 
csoportnaplót, személyiséglapokat, mulasztási naplót. 

 Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének 
betartásáról. Beosztás szerint használja az intézmény közös helyiségeit. 

 Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások 
alkalmazására. 

 Részt vesz az intézmény környezetének az alakításában, szépítésében. 
 Gondoskodik arról, hogy azok a helyiségek, ahol senki nem tartózkodik, kulcsra 

legyenek zárva, és a kulcsok a kulcstartó táblán legyenek elhelyezve. 
 Köteles előre jelezni a pedagógiai feladatok végzéséhez szükséges eszközök, 

felszerelések mennyiségi szükségletét. 
 Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint azok gazdaságos felhasználásáért. 
 Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha a munkaterületen karbantartást 

igénylő állapotot észlel. 
 Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa 

be a vagyonvédelmi előírásokat. 
 
Az óvodapedagógus kötelező óraszámában teljesített feladatai: 

 A gyermekcsoporttal közös tevékenységek, a helyi nevelési program teljes körű 
végrehajtása a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően az intézmény 
területén, és terv szerint azon kívül. 

 
A kötelező órákon kívül, az óvoda területén teljesített feladatok: 

 Nevelőtestületi, munkaközösségi, vagy egyéb értekezleteken, megbeszéléseken, 
szakmai konzultációkon való részvétel. 

 Nevelési évenként legalább két szülői értekezlet, és kétszeri fogadóóra megszervezése 
és megtartása. 

 Az óvoda épületében dekorálási, díszítési, szülői tájékoztatási feladatok ellátása. 
 Aktuális felkészülés a gyermekek fejlesztésére. 
 A csoportnapló és a személyiséglapok megírása. 
 Pályázatírásban való részvétel. 
 Pályakezdők segítése. 
 Leltározás, selejtezés előkészítése. 
 A saját gyermekcsoportra vonatkozó gyermekvédelmi feladatok elvégzése és 

dokumentálása.  
 
Csak a saját csoportjába járó gyermekekről adhat pedagógiai információt az arra kompetens 
személynek (szülőnek, gyámnak).  
Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni. Csak 
konkrét, egyedi vezetői engedély birtokában képviselheti, informálhatja a külső érdeklődőket 
és kapcsolattartókat. 
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Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön indoklás alapján köteles 
ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető/vezető-helyettes megbízza feltéve, 
ha iskolai végzettsége és képességei a feladathoz megfelelőek. 

 

A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, a jó munkahelyi légkört 
fenntartani, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy 
az más egészségét, lelki és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi 
károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő. Köteles a munkahelye jó hírnevét 
megőrizni és erősíteni. 

 

 

 

 

 

Óvodatitkár munkaköri leírása 
 
 
A munkavállaló neve:  
A munkakör megnevezése: óvodatitkár 
A munkakör helye: az intézmény székhelye – 2071. Páty, Rákóczi u. 19. 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 

 Érettségire épülő óvodatitkári (iskolatitkári) OKJ-s képzés, vagy hasonló körben 
szerzett szakmai gyakorlat. 

 Számítógép felhasználói szintű ismerete. 
 
Munkaideje:  

 Heti 40 óra az óvoda nyitvatartási idejében, egy műszakos, az óvodavezető által 
meghatározott munkarendben. A munkaidő a 20 perc pihenőidőt nem tartalmazza. 

 
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkakör szakmai irányítója és 
ellenőrzője az intézményvezető. 
 
Utasítást adó felettes munkakörök: 

 Intézményvezető 
 Intézményvezető helyettes 

 
A munkakörnek közvetlen beosztottja nincs, utasítást más óvodai alkalmazottnak nem 
adhat. 
 
A munkakör célja: 

 Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. 
 Az intézmény pedagógus és egyéb alkalmazottaival adminisztráció ellátása. 
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 A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. 
 Alapvető protokoll-szervezési feladatok ellátása. 

 
Helyettesítés rendje: a munkakör más munkakört nem helyettesíthet. 
 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 A Pátyolgató Óvoda Alapító Okirata 
 Az óvoda SZMSZ-e 
 Az óvoda Helyi Nevelési Programja 
 Az óvoda Intézményi Minőségirányítási Programja 
 Az intézmény Házirendje 

A munkavállaló véleményezésre jogosult: ügyviteli és titkári teendőivel kapcsolatban. 
 
Döntésre jogosult: minden olyan kérdésben, amelyre a felettesei engedélyt adnak. 
 
Információszolgáltatás: a közvetlen felettes munkaköröknek – óvodavezető, óvodavezető 
helyettes. 
 
Egyeztetési és beszámolási kötelezettség: a közvetlen felettes munkaköröknek – 
óvodavezető, óvodavezető helyettes. 
 
Sürgős esetekben azonnal tájékoztatást ad az óvodavezetőnek. 
 
Az intézmény képviseletét az óvodavezető látja el. Az óvodatitkár a külső személyekkel 
való szakmai kapcsolatokban csak a felettes vezetők konkrét utasítására vehet részt. 
 
 
Szakmai feladatok 
 
 
Legfőbb feladata 
 

 Munkavégzése során előforduló feladatokat részben önállóan, részben az óvodavezető, 
óvodavezető-helyettes irányításával oldja meg. 

 Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, 
illetve szövegszerkesztési feladatokat. 

 Tevékenységét jó kommunikációs készséggel, alapvető szervezési, protokoll és 
gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi. 

 Feladatát gyermekközpontú szemlélettel látja el. 
 
Titkári feladatok 
 

 Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat. 
 Naponta rendszeresen figyeli az INTERNET-en keresztül, az óvoda e-mail címére 

érkező információkat, leveleket, feladatokat. 
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 Ellátja a postázási feladatokat. Kiveszi a postaládából, illetve átveszi a napi postai 
küldeményeket és bonyolítja a kimenő postát. Leveleket iktat, szortíroz, nyomon 
követi azok megfelelő és időben történő rendezését. 

 Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában. 
 Nyilvántartja és intézi az intézményi tisztítószerek kiadását. A tisztítószerekről 

készletnyilvántartást vezet.  
 Folyamatosan tájékozódik a megjelenő, az óvodát, saját munkáját érintő, új 

rendeletekről (elsősorban Magyar Közlönyből és a Művelődési Közlönyből, 
INTERNET-ről). 

 A vendéglátási protokoll szabályait betartva részt vesz a vezetőkhöz érkező vendég 
ellátásában (kávéfőzés, frissítő felszolgálása). 

 
Gépírási, szövegszerkesztői, levelezési feladatok 
 

 Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás 
szabályait. 

 Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és 
táblázatkezelői alapismereteket. 

 Feladatellátása során alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait. 
 A jelentéseket, jegyzőkönyveket, pedagógiai anyagokat az óvodavezető útmutatása 

szerint számítógéppel elkészíti. 
 A pedagógiai és adminisztrációs anyagokat sokszorosítja. 

 
 
Ügyviteli tevékenységek 
 

 Kezeli az ügyiratokat, az iktatókönyvet, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános 
eljárási szabályokat. 

 Elvégzi a kinevezéssel, munkaszerződéssel, munkaviszony megszüntetésével 
kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Az újonnan született dokumentumokat lefűzi 
az alkalmazottak személyi anyagában. 

 Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációt. 
 Előkészíti az üzemorvosi vizsgálatokat, nyomon követi azok időbeli szükségességét. 
 Feladata a leltározás előkészítése, leltározási ütemterv készítése, lebonyolítása, 

adminisztrálása. 
 Feladata a táppénzek lejelentése a Polgármesteri Hivatal felé. 
 Feladata a dolgozók úti- és egyéb költségeinek az igénylése, kifizetése, az átvételek 

naprakész igazolása. 
 
 
A gyermekek és alkalmazottak étkeztetésével összefüggő adminisztratív feladatok 
 

 Beszerzi a szülőktől a gyermekek étkeztetéshez szükséges dokumentumokat. 
 Naprakészen vezeti az óvodában az étkezési nyilvántartásokat, napi, havi és éves 

összesítéseket, nyitást és zárást. 
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 Az étkező gyermekek és felnőttek létszámát legkésőbb de. 10 óráig jelenti a 
főzőkonyha felé. 

 Elkészíti az étkezési számlázással kapcsolatos előkészítő munkákat. Kezeli a sztornó 
számlákat. 

 A kézpénzes ebédbefizetés előtt elkészíti az átutalásos számlákat, és kézbesíti a 
csoportoknak. 

 Minden hónap 20-án, vagy az azt követő első munkanapon Páty Község Polgármesteri 
Hivatalának Pénzügyi Osztályáról elkéri a beérkezett étkezési befizetéseket. Az 
elmaradt befizetésekről kimutatást készít, amelyet átad az óvodavezetőnek. 

 Minden hónap 2. hetében a készpénzzel fizető szülőktől kedden, szerdán és 
csütörtökön beszedi az ebédpénzt, amelyről számlát állít ki. A beszedett pénzt – 
kísérettel – Páty postáján feladja. 

 Kezeli az étkezési utalványokat. 
Együttműködés a szülőkkel 
 

 Munkája során – ha annak jellege indokolja – felettesei irányításával, illetve tudtával 
együttműködik a szülőkkel. 

 Ebédbefizetéssel kapcsolatos kérdéseikre válaszol. 
 
 
Az egyes jogok biztosítása 
 

 Feladatellátása során közreműködik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt 
jogainak biztosításában. 

 Feladatellátása során közreműködik a szülők jogainak biztosításában. 
 
Egyéb feladatok 
 

 Feladatellátása során alkalmazza a közoktatási intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket. Azokról 
folyamatosan tájékozódik. 

 Alkalmazza az intézmény gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 
 Személyre szóló dokumentumokat, értesítéseket, papírokat személyesen kézbesíti az 

alkalmazottak számára a kézhezvételt követő munkanapon. 
 A szülőket, az alkalmazottakat érintő értesítőket, tájékoztatókat személyesen 

kikézbesíti az érintetteknek, óvodai csoportoknak. 
 Munkájával, magatartásával segíti az óvoda nevelő munkáját. 

 
Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően minden esetben köteles ellátni azokat a 
tennivalókat, melyekkel az óvodavezető, vagy helyettese megbízzák. 
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyermekek és a dolgozók 
személyes adatait köteles szolgálati titokként kezelni és megőrizni. 
Az intézményvezető felé köteles az intézmény működésével kapcsolatosan szerzett 
információkat továbbítani. 
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Minden hónap első hetében, előre egyeztetett időpontban az önállóan elvégzett 
munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvodavezető felé szóban, vezetői 
kérésre írásban. 
A munkavállaló köteles munkatársait tiszteletben tartani, velük együttműködni és munkáját 
úgy végezni, valamint olyan magatartást tanúsítani, hogy más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze 
elő.  
Köteles a munkahelye jó hírnevét megőrizni és erősíteni. 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az intézményvezető 
megbízza. 
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 
Páty,  

Demény Erika 
óvodavezető 

Nyilatkozat   
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magam részére kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 
rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
 

munkavállaló 
 

 
Jelen dokumentum 5 számozott oldalon, 2db megegyező tartalmú eredeti példányban készült. 
 
Kapják: 

 Munkavállaló 
 Munkáltató 

Dajka munkaköri leírása 

 
A munkavállaló neve:  
A munkakör megnevezése: Óvodai dajka 
A munkavégzés helye: 2070. Rákóczi u. 19. 
Munkaterülete: csoport 
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető. 
A munkakör szakmai irányítója az óvodapedagógus. 
Munkaideje: heti 40 óra, délelőtt-délután napi váltott műszakban  
Az utasítást adó felettes munkakörök: 

Intézményvezető 
Intézményvezető-helyettes 
Vele egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

A munkakörnek alárendelt munkaköre nincs. 
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A munkakör célja: 
A dajka az intézményben az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát. Biztosítja a 
pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. Közreműködik a gyermekek egész napi 
gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Ellátja a 
környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt. 
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben, a gyermekek óvodai 
napirendjéhez igazodva részben önállóan szervezi, részben a csoportvezető óvodapedagógus 
irányítása alapján végzi. 
 
Helyettesítés rendje: 

A munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: Takarító, konyhai 
alkalmazott 

A munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: Takarító konyhai 
alkalmazott 

 
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

- 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 
- 1992. évi XXXIII. Tv. A közalkalmazottak jogállásáról 
- 11/1994. (VI. /8.) MKM rendelet, 
- A Pátyolgató Óvoda Alapító okirata, 
- SZMSZ-e, 
- Helyi nevelési programja 
- Intézményi minőségirányítási programja,  
- Házirendje 

 
A munkavállaló véleményezésre jogosult: saját munkaköri teendőivel kapcsolatban. 

Döntésre jogosult: minden olyan kérdésben, amelyre a felettesei felkérik. 

Információt szolgáltat: a közvetlen felettes munkaköröknek, azaz a vele egy csoportban 
dolgozó óvodapedagógusoknak, az óvodavezetőnek és az óvodavezető-helyettesnek.  

 
Az intézmény képviseletét az óvodavezető látja el. A dajka a külső személyekkel való 
szakmai kapcsolatokban csak a felettes vezetők konkrét utasítására vehet részt. 
A munkakör tartalma 

 
Szakmai feladatok 
 

Legfőbb feladata: 
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 
A csoportvezető óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segít a 

gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 
Kapcsolatait a tapintat és az elfogadás jellemzi. 
A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési 

kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. 
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A gyermek nevelésével kapcsolatos általános feladatok 
Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, erkölcsi védelmében, 

személyiségének fejlődésében. 
A gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismeretek átadását segíti. 
A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével segít a közösségi 

együttműködés magatartási szabályainak elsajátíttatásában, és törekszik azok 
betartására. 

Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének 
alakulását. 

Tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait 
tiszteletben tartja. 

A gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. 

 
Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok 
Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének 

betartásáról. 
Ügyel a balesetvédelmi előírások betartására, a speciális biztonsági előírások 

alkalmazására. 
Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 
Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről. 
Gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról. 
Részt vesz az intézmény környezete alakításában, szépítésében. 

 
Takarítási feladatok 
Gondoskodik a csoport által használt helyiségek: csoportszoba, öltöző és mosdó 

helyiségek tisztántartásáról. 
Gondoskodik a konyha, a mosogató és a tisztítószer-tároló helyiségek 

tisztántartásáról. 
Gondoskodik a folyosó tisztántartásáról. A takarítási feladatot a terület 

szennyezettségének függvényében többször is elvégzi. 
Gondoskodik a csoport előtti öltöző tisztántartásáról. A takarítási feladatot a terület 

szennyezettségének függvényében többször is elvégzi.  
Gondoskodik a munkaterületén található bútorok, berendezések naponkénti 

tisztántartásáról és portalanításáról. 
Gondoskodik a munkaterületén a textíliák szükség szerinti cseréjéről, mosásba 

kerüléséről, szükséges javításáról. 
Gondoskodik a csoportba járó gyermekek eszközeinek tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről. 
Gondoskodik a munkaterültén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók 

kiürítéséről, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztításáról. 
Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, 

locsolásáról, szükség szerinti átültetéséről. 
Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, 

tisztításáról. 
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A munkaterületén lévő ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az 
ablaktisztítási, ajtómosási feladatokat a munkaterületén. Továbbá minden hónap 
első hétfőjén a bejárati folyosó ablakait megtisztítja. 

Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a nyári szünet és a téli 
szünet után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, valamint a 
radiátorok mögötti szennyeződések eltávolításáról. 

Gondoskodik a csoport által használt WC-k higiéniájának folyamatos biztosításáról, 
a WC papír pótlásáról. 

Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 
munkaterület soron kívüli takarítását. A rendezvényeket követően segédkezik a 
helyszín rendjének eredeti visszaállításában. 

A csoport után kitakarítja a tornatermet. 
Gondoskodik az épület egyéb helyiségeinek takarításáról. 
A nyári zárva tartás ideje alatt elvégzi az éves nagytakarítást.  
Rendben tartja az óvoda rá bízott udvarrészét. 

 
Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 
A gyermekek étkezési feltételeit biztosítja. 
Az étkezések előkészítésében, kultúrált lebonyolításában, a gyermekek 

önkiszolgálásában, tevékenységében aktívan közreműködik. Segít az ételek 
kiosztásában, az edények leszedésében, tisztántartásában. 

 
Szervezési feladatok (a gyermek napirendjéhez kapcsolódóan) 
Közreműködik  a  csoportban a teremrendezési feladatok ellátásában. 
Biztosítja a játék és a gyermekek munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők 

csoportszobai és udvari feltételeit a csoportvezető óvodapedagógus útmutatásai 
szerint. 

A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 
gyermekek jeleinek figyelembevételével. A gyermekek lefektetése előtt a 
csoportszoba szellőztetéséről gondoskodik.  

Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési 
feladatokban a vezetők és az óvodapedagógusok útmutatásai szerint részt vesz. 

Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a 
gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre. 

A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik. 
A napközben megbetegedett gyermeket felügyeli, ápolja, fertőző betegség esetén a 

fokozott egészségügyi előírások szerint jár el, amíg a szülő érte nem jön. 

 
 
 

Egyéb feladatok, rendelkezések 
Gondoskodik arról, hogy azok a helyiségek, ahol senki nem tartózkodik, kulcsra 

legyenek zárva. 
Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 
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Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 
biztonságos tárolásáért, gazdaságos felhasználásáért. 

Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha a munkaterületen karbantartást 
igénylő állapotot észlel. 

Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa 
be a vagyonvédelmi előírásokat. 

A munkarend alapján – a reggeli műszakban kinyitja az épületet és hatástalanítja a 
riasztót, délutáni műszakban ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását és a riasztó 
beüzemelését. 

Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 
A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a 

konyhában az óvoda törésnaplóját. 
A munkatársi értekezleteken részt vesz. 
Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a 

költségvetés tervezésekor javaslatot tehet. 
 

A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 
felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati 
titokként megőrizni. 
 
Rendszeres munkaköri feladatain túlmenően alkalmanként külön indoklás alapján köteles 
ellátni azokat a tennivalókat, amelyekkel az óvodavezető/vezető-helyettes megbízza feltéve, 
ha iskolai végzettsége és képességei a feladathoz megfelelőek. 

 

A Munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, 
valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy az más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne 
idézze elő. Köteles a munkahelye jó hírnevét megőrizni és erősíteni. 

 
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az intézményvezető 
alkalmanként megbízza  
 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 
fenntartja. A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 
Páty,  
 

    
 intézményvezető 

Nyilatkozat: 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magam részére kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 
rendeltetésüknek megfelelően használom. 
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munkavállaló       
 
Jelen dokumentum 3db megegyező tartalmú eredeti példányban készült, 5 számozott oldalt 
tartalmaz. 
 
 
 
Kapják: 

  – munkavállaló 
 Munkáltató 
 Irattár 

 
 

Gyógypedagógiai asszisztens munkaköri leírása 
 

Munkavállaló: 
Munkakör: gyógypedagógiai asszisztens  
Besorolási kategória: pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott  
Bérbesorolás: közalkalmazotti bértábla szerint  
Munkáltatója: az intézmény vezetője  
Közvetlen felettese: az intézmény vezetője  
Heti munkaideje: 40 óra  
Beosztása: napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés szerint.  
Szabadságát főképpen az iskolai szünetekben veheti ki, a fennmaradó időben nyári táborba,  
napközis táborba, intézményi ügyeletre beosztható. 
  
 Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása  
Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése.  A gondjára bízott gyermekek testi 
épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek testi 
szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a 
pedagógusok iránymutatása szerint. Foglalkozásokon óvónő irányításával segíti a csoportban 
folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a 
tanulók eszközeinek előkészítésében, egyes tanulóknak egyéni segítséget nyújt, hogy a 
tanórán megfelelően tudjanak dolgozni.  Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás 
lebonyolításában. Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a tanulók öltözködésében, az udvari 
rend megtartásában, játékot kezdeményez.  Játék, és gyakorló foglalkozásokat önállóan tart. 
Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. Esetenként a foglalkozásokat önállóan 
megtervezi és levezeti. Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, 
azokat karban tartja, előkészíti a következő napokra. Egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést 
végez. A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a gyermekekkel gyakorolja. Szükség 
szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza kíséri a 
tanulót, ha erre utasítást kap. Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen 
értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 
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Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása 
szerint végzi. A fentieken kívül mindazokat a feladatokat ellátja, amivel az iskola vezetői 
esetenként megbízzák. Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó 
munkahelyi légkörnek. Az iskola nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban 
szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a 
tanulók egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. A gyermekek 
óvodai fejlődéséről a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz 
irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. Felelős az intézményben lévő 
iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és 
végrehajtja a rábízott beszerzéseket. Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az 
intézményfelelős vezetőinek döntése után intézkedhet. Figyelemmel kíséri az gyerekekre 
vonatkozó terveket, azok megvalósítását proaktívan segíti. Saját feladatait a munkahelyi 
vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja. Betartja a tűz- és balesetvédelmi előírásokat. 
Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos 
munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.  
Bizalmas információk: A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali 
titoknak minősülő információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / 
dolgozói, tanulói, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy 
helyetteseinek utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles 
hivatali titokként megőrizni. Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / 
Hpp, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, az 
óvodavezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. A fenti 
dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot 
tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti 
értekezleteken, segíti az óvodai alapítvány működését. Az intézmény gyermekei és dolgozói 
érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, 
szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, az iskolákkal  
és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés alapján 
végzi.  
Napi munkájában rendszeresen együttműködik az csoportokban dolgozó 
pedagógusokkal, logopédussal, fejlesztő pedagógussal és a pszichológussal. 
 
 
 
Páty,      Demény Erika 
         óvodavezető 
 
 
 
 
Nyilatkozat   
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magam részére kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 
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felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 
rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 

gyógypedagógiai asszisztens 
Jelen dokumentum 3 számozott oldalon, 2 db megegyező tartalmú eredeti példányban készült. 
Kapják: 

 Munkavállaló 
 Személyi anyag 


