
 

 

 

 

 



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

2 

 

 

 

 

Tartalom 

I. Bevezetés ................................................................................................................................................ 4 

I.1. Célja, tartalma .................................................................................................................................... 4 

I.2. Jogszabályi háttér ............................................................................................................................... 4 

I.3. Hatálya ............................................................................................................................................... 5 

II. Intézményi alapfeladatok ........................................................................................................................ 7 

II.1. Intézményi azonosítók .................................................................................................................... 7 

II.2. Alapításról szóló jogszabály megnevezése ..................................................................................... 10 

II.3. Intézmény tevékenységei / alaptevékenységei............................................................................... 10 

III. Szervezeti felépítés ............................................................................................................................... 11 

III.1. Szervezeti struktúra ...................................................................................................................... 11 
III.1.1. Vezetőség ............................................................................................................................ 13 
III.1.2. Az intézmény gazdálkodási jogköre ...................................................................................... 14 
III.1.3. III.1.3. Szakmai munkaközösségek ........................................................................................ 14 
III.1.4. ÖNÉRTÉKELÉSI TÁMOGATÓ MUNKACSOPORT ...................................................................... 15 
III.1.5. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak ........................................................................ 16 
III.1.6. Szülői Szervezet ................................................................................................................... 17 
III.1.7. Közalkalmazotti Tanács ........................................................................................................ 17 

III.2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás ............................................................ 19 
III.2.1. Az óvodavezető akadályozása és tartós távolléte esetén a helyettesítés rendje .................... 20 
III.2.2. Egyéb dolgozók akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje ............................................. 21 
III.2.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezése ................................................................................ 21 
III.2.4. A vezetők és a KT közötti kapcsolattartás rendje .................................................................. 22 
III.2.5. A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje ............................................. 22 

III.3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái, módja ......................................................... 23 

III.4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja .......................................................................... 24 
III.4.1. Kapcsolattartás a fenntartóval ............................................................................................. 24 
III.4.2. Kapcsolattartás más oktatási intézményekkel ...................................................................... 25 
III.4.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartása ............................................. 25 
III.4.4. Kapcsolattartás a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel ........................... 26 
III.4.5. Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal ........................................................................ 26 
III.4.6. Kapcsolattartás egyéb közösségekkel ................................................................................... 27 

IV. A működés rendje ................................................................................................................................. 28 

IV.1. Az intézmény működési rendje ...................................................................................................... 29 
IV.1.1. Általános szabályok ............................................................................................................. 29 
IV.1.2. A nyitvatartás rendje ........................................................................................................... 29 
IV.1.3. Az óvodapedagógusok munkarendje .................................................................................... 30 

IV.2. A belépés és a benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel
 31 

IV.3. Az ünnepségek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok ......... 32 

IV.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése .......................................................................................... 34 



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

3 

 

 

 

 

IV.5. Intézményi védő, óvó előírások ..................................................................................................... 35 
IV.5.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ......................................................... 36 
IV.5.2. Az intézmény alkalmazottainak feladata a gyermekbalesetek megelőzésében és baleset 
esetén 38 
IV.5.3. Bármely rendkívüli esemény, Bombariadó esetén szükséges teendők .................................. 40 

IV.6. Egyéb szabályozások..................................................................................................................... 41 
IV.6.1. Belső ellenőrzés ................................................................................................................... 42 
IV.6.2. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje ............... 43 
IV.6.3. A kereset-kiegészítés feltételei ............................................................................................ 44 
IV.6.4. Kártérítési felelősség ........................................................................................................... 45 

IV.7. Intézményi dokumentumok nyilvánossága .................................................................................... 45 

V. Záró rendelkezések ............................................................................................................................... 45 

Mellékletek .................................................................................................................................................... 48 

1.sz. mellékelt: Adatkezelési, adatvédelmi és iratkezelési szabályzat ........................................................... 48 

2.sz. melléklet: Körzetlista ........................................................................................................................ 101 

3.sz. melléklet: Szabályzatleltár ................................................................................................................ 103 

4.sz. melléklet:Munka- és védőruha Szabályzat ......................................................................................... 105 

Függelékek ................................................................................................................................................... 111 

1.sz. függelék: Munkaköri leírások ............................................................................................................ 111 

2.sz. függelék: Az intézményvezető távolléte esetén  a teljes vezetői jogkör gyakorlásának A sorrendje. .... 153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevezetés 

 

I.1. Célja, tartalma 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. 

A szabályzatot az intézményvezető készítette el. 

A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően és az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. Az SZMSZ célja, hogy biztosítsa az óvoda 

Pedagógiai Programjában rögzített cél és feladatrendszer hatékony megvalósítását, az 

intézmény jogszerű és zavartalan működését. Az SZMSZ biztosítja az alapfeladatok elvégzését 

és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtása. Az intézmény munkáját az Alapító 

Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, az Éves Munkaterv, a Nevelési tervek és e 

szabályzat alapján végzi. 

 

I.2. Jogszabályi háttér 

Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjait a következő törvények és rendeletek adják: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

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

végrehajtásáról 

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  

 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről, és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 68/2013. NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről 

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről (Ber.) 
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 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

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

 149/1997. Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R.) 

 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

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

információszabadságról  

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

(továbbiakban: Ámr.) 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

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

általános követelményeiről 

 Az intézmény hatályos alapító okirata  

 Nevelőtestületi határozatok 

 Vezetői utasítások 

 

I.3. Hatálya 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a gyermekek, szüleik,a munkavállalók és más 

érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, illetve az óvoda könyvtárában, 

munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény 

nevelőtestülete el fogadta.  

Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő, a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet 

egyeztetési jogának gyakorlása mellett.  

Az SZMSZ és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok megismerése, betartása és 

betartatása az intézmény valamennyi dolgozójának feladata és kötelessége. A szervezeti és 

működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba a 

módosítás jogszabályi és működési változás esetén szükséges. A benne foglalt rendelkezése 

megtartása mindannyiunk közös érdeke, ezért megszegése esetén:  

 
A közalkalmazottakkal szemben az intézményvezető munkáltatói jogkörében eljárva tehet 

intézkedést.  
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Az intézménnyel szerződésben álló külső személy vagy szervezet esetében a szerződés 

felbontása kezdeményezhető.  

 

 
Az SZMSZ kiterjedési jogköre:  

 
 Az óvodába járó gyermekek közössége  

 

 Szülői Szervezet (közösség)  

 

 Nevelőtestület  

 
 Az intézményvezető és vezető-helyettesek  

 

 Alkalmazotti közösség  

 

 Az intézménnyel nem jogviszonyban állók 

 

 
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:  

 

 az óvodába járó gyermekek közösségére,  

 

 a gyermekek szülei, törvényes képviselőire,  

 

 az intézményvezetőre, vezetés tagjaira,  

 

 a nevelőtestületre,  

 

 a nevelőmunkát segítőkre,  

 

 az óvodánk szolgáltatást nyújtókra, 

 

 az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre, 

 

 egyéb munkakörben dolgozókra, 

 

 minden egyéb személyre, aki az intézménnyel kapcsolatban van. 

 

Az SZMSZ-t és a mellékleteit képező belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások 

betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ-ben 

foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba 

kerültek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait.  

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:  
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 az óvoda épülete, udvara,  

 

 az óvoda területén kívül szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

programokra, eseményekre,  

 

 az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra.  

 

Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed:  

 

 Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és 

jogszabályi-, illetve működési változásig érvényes. Ezzel egyidejűleg, hatályon kívül 

helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata.  

 Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési 

tekintetében változás áll be, illetve ha a szülők vagy a Nevelőtestület minősített 

többséggel erre javaslatot tesz.  

 

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti:  

 
 A fenntartó,  

 

 A nevelőtestület,  

 

 Az óvodavezető,  

 

 Jogszabályi kötelezettség.  

 

 

II. Intézményi alapfeladatok 

 

II.1. Intézményi azonosítók 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete által kiadott az intézmény hatályos 

alapító okiratának kelte, száma: 137/2016.(VI.30.) KT. határozata. 

Az intézmény neve:     Gyáli Liliom Óvoda 

Címe:       2360 Gyál, Liliom utca 13-15. 

OM azonosítója:     032 993 

Alapító okiratának azonosítója:   137/2016.(VI.30.) KT. határozata 

Alapító okirat kelte:     2016.08.10. 

Az alapító jogok gyakorlója:   Gyál Város Önkormányzata 
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      2360 Gyál, Körősi út 112-114. 

Az intézmény, irányító és fenntartó  

szerve:   Gyál Város Önkormányzatának,  

Képviselő - Testülete 

Székhelye:     2360 Gyál, Körősi út 112-114. 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben  a fenntartó által megbízott 

óvodavezető látja el.  

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatai: 

8510  Iskolai előkészítő oktatás 

851020 Óvodai nevelés 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

 

Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását 

célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 

 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeletetése. 

 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 

Az intézmény alaptevékenysége és a szakágazat száma: 

Óvodai nevelés: 851020 
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Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai. (beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek) 

Az intézmény vezetőjének kinevezése:  

A mindenkori hatályos a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására 

kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint: Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 

eljárással a Képviselő - Testület által meghatározott (5 év határozott időtartamra) nevezi ki és 

bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város Polgármestere 

gyakorolja. 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény mindenkori vezetője valamint az általa írásban meghatározott intézményi 

közalkalmazott. 

A felvehető gyermekek, maximális létszáma: 300 fő 

Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv. 

Előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkezik. Az előirányzatok feletti jogosultság 

gyakorlásának rendjét a mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai határozzák meg.  

A pénzügyi gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Körősi út 112-

114. látja el. 

 

 

Az intézményben aláírási, utalványozási jogkörrel rendelkeznek:  

 óvodavezető és óvodavezető helyettesek. 

A bélyegző használata, aláírási jogok  

 

 
 
Az óvoda bélyegzőinek lenyomata:     PH:  
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A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az általánosvezető-helyettes/ek használhatja. Hivatalos 

iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője, illetve tartós távolmaradása során általánosvezető-

helyettes rendelkezik.  

 

A hosszú bélyegzőt az alábbiakban felsoroltak használhatják:  

 

 az óvoda vezetője,  

 

 a vezető-helyettesek,  

 

 az óvodatitkár. 

  

A bélyegzőket az irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni 

kell. Az érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási és Kulturális Közlönyben. Az új 

bélyegzőt az intézményvezető rendeli meg. A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet 

kiadni. 

 

II.2. Alapításról szóló jogszabály megnevezése  

 

Az intézmény alapításnak időpontja: 234/2000. (X.26.) sz. KT határozat 

Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője, valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott. 

 

 

 

 

 

II.3. Intézmény tevékenységei / alaptevékenységei 

 

Kormányzati funkciók 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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III. Szervezeti felépítés 

 

III.1.  Szervezeti struktúra 
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Személyi állomány: 

Tűzvédelmi-és munkavédelmi feladatok ellátását külső szakképzett vállalkozó végzi eseti 

felkérés alapján. 

Gyermekvédelmi felelős nincs, de gyermekvédelmi feladatok ellátására két fő óvodapedagógus 

(gyermekvédelmi végzettségük nincs) van kijelölve az óvoda nevelőtestületéből. 

 

 

 

 

Az óvoda szerkezeti felépítése, struktúrája. 

Fenntartó 

(Gyál Város Önkormányzata) 

Intézményvezető Óvodatitkár  

 

Intézményvezető-

helyettesek 

A nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak (Nkt.) 

Nevelőtestület 

 

Szakmai munkaközösség 

vezető 2. 
Szakmai munkaközösség 

vezető 1. 
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Óvodánkban 10 csoport működik. 

Óvodapedagógusi álláskeret száma:   20 fő 

Függetlenített intézményvezető:       1 fő 

Dajkai dolgozók száma:    16 fő 

Óvodatitkár:          1 fő 

Pedagógiai asszisztens:      3 fő 

Pszichológus:        1 fő 

Logopédus:        1 fő 

Kertész; karbantartó:       2 fő 

Összesen:      45 fő 

 

 

Vezetőség 

 

Az intézmény felelős vezetője, felelősségi jogköre 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete által megbízott óvodavezető. 

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos 

gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.  

 A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 

gyakorolja.  

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az 

intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló-és gyermekbalesetek 

megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli 

időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási 

intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős 

veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a 

fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul 

értesítenie kell. 
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Óvodavezető-helyettes(ek) 

Megbízását a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával a vezető adja. 

A helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott felsőfokú végzettséggel 

rendelkező pedagógusa kaphatja. Megbízása határozott ideig érvényes. Az óvodavezető-

helyettesnek a - vezető távollétében - képviseleti és aláírási joga van. Óraszám kedvezménnyel, 

pótlékkal látja el munkaköri feladatait. 

Az intézmény gazdálkodási jogköre 

Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik. A 

pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyál Polgármesteri Hivatala látja el az 

alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 

III.1.3. Szakmai munkaközösségek 

 

Célja 

Az intézmény szakmai munkájának segítése, ellenőrzése. Kizárólag a Pedagógiai Program 

tartalmának megfelelő témában hozható létre. 

 

Feladata 

A pedagógusok számára bemutató foglalkozások tartása, konzultációs lehetőségek és hospitálás 

biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, módszertani és pszichológiai 

ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és megvalósítása. Az intézmény 

szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. Szakmai munka ellenőrzésében 

való közreműködés.  

 

Létrehozása 

 a nevelőtestület legalább öt tagjának kezdeményezésére, 

 az intézményvezető jóváhagyásával. 

 

Munkaközösség vezető megbízás és díjazása 

Legalább öt éves eredményes szakmai gyakorlat, szakmai felkészültsége alapján legjobban 

megfelelő pedagógus. Tevékenységéért pótlékot kap a mindenkori jogszabályoknak megfelelő 

mértékben. A munkaközösségi tagok kezdeményezése alapján az intézményvezető bízza meg. 

A díjazása a Kjt. alapján meghatározottak szerint.  

 

Működés rendje 

 A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról. 
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 A nevelési év elején a tagok javaslatai alapján a munkaközösség-vezető elkészíti az éves 

tervet, melyet az intézményvezetővel egyeztet, összehangol az év pedagógiai céljaival, 

egyéb feladataival.  

 A munkaközösség-vezető év végén értékelést készít. 

 Megbízása többször meghosszabbítható, határozott idejű.  

 A munkaközösség ingyenesen használja az intézmény épületét, berendezését.  

 A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják. 

 A szakmai munkaközösségek felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban 

álljanak az intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 

 

Döntési jogkör 

 Nevelőtestület által átruházott kérdésekben, 

 Továbbképzési programról.  

 

Kapcsolattartás rendje: 

 Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a 

munkaközösség tevékenységéről. 

 

Véleményezési jogkör 

 Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez. 

 Pedagógiai Program.  

 Nevelőmunkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása. 

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét és működési rendjét, vezetőjének 

kiválasztását az érdekeltek közötti közös megállapodás szabályozza. 

A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben, ellenőrzésben akkor is részt 

vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. 

A szakmai munkaközösség az SzMSz-ben meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. 

 

ÖNÉRTÉKELÉSI TÁMOGATÓ MUNKACSOPORT 

Az Intézményi Önértékelés koordinálását a munkaközösségen belül az intézményi 

munkacsoport végzi. Az Önértékelés során a csoport tagjainak feladata, az önértékelési 

folyamata során bevonandó további pedagógusok felkészítése. 

 

Munkacsoport tagjainak kiválasztásának szempontjai: 
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 Minőségbiztosításban jártas kolléga 

 Biztos IKT tudással rendelkezzen 

 

 

Az Önértékelési Támogató munkacsoport feladatai:  

 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés elkészítésében, és 

megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az 5 évre 

szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében. 

 Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. A 

szakszerűség szempontjából egyaránt fontos kollégák bevonása az önértékelés 

lebonyolításába, melynek módját az éves önértékelési tervben kell rögzíteni. A bevont 

kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelési támogató munkacsoport 

feladata. 

 Az értékelésben résztvevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett 

informatikai felületen rögzítik a tapasztalatokat, adatokat, melyek alapján az értékeltek 

megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. 

 Intézményi dokumentumok felülvizsgálata és intézményi elvárás rendszer 

megfogalmazása az elvárásoknak megfelelően. 

 Munkatársak, szülők tájékoztatása. 

 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 
 

 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2-3 főt 

delegál.  

Minden csoportban, külön szülői szervezet, közösség működik: a szülői munkaközösség élén 

egy elnök és az őt segítő 12 tag. A szülői szervezet dönt a saját működési rendjéről, 

tisztségviselőinek megválasztásáról. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű döntőtöbbséggel 

hozza meg. 

 

Pedagógiai asszisztens  

 
A pedagógiai asszisztens az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő személy, aki 

intézményi szintű feladatot lát el. Feladata az intézményben folyó pedagógiai munka 

előkészítése, segítése az óvodapedagógus iránymutatása alapján. 

 
Feladatai:  
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A gyermekek felügyeletének biztosítása mellett gondozási feladatokat lát el. Segíti a gyermekek 

befogadásának zökkenőmentessé tételét. Tevékenyen részt vesz a gyermek környezeti, 

személyi higiénés szokásainak kialakításában. Felügyeli, segíti, bátorítja a gyermekek általános 

jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában. A pedagógus irányításával közreműködik 

a gyermek fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a gyermekeknek 

foglalkozásokon. A (gyógy)pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segíti a gyerekeket az 

adott képességterületek fejlesztésében. Az óvodapedagógust segíti a speciális problémák 

rendezésében, a tehetséges gyermeknek tehetsége kibontakoztatásában. Közreműködik 

adminisztrációs teendők ellátásában, az óvodai dokumentumok elkészítésében.  

A pedagógiai asszisztens az oktatási tevékenysége keretében: egyeztet a pedagógussal az 

elvégzendő feladatokról és átveszi a szükséges eszközöket, segédanyagokat. Önállóan kezeli a 

foglalkozáshoz szükséges eszközöket, megszervezi és előkészíti a pedagógus által kijelölt 

feladatok elvégzését. 

  

Dajka 

  

Munkáját az óvodavezető-helyettes által meghatározott munkarendben a helyettes irányítása és 

ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 

  

Feladatai: 

  

A csoportvezető óvónőt – az által meghatározott napirend szerint - segíti a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési 

terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. Elsődleges feladata 

a gyermekek óvása, védése.  

Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, megteremti a nyugodt pihenés 

feltételeit. Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást. 

A tényleges munkakezdés előtt legalább tíz perccel jelenjen meg, munkavégzésre készen. Az 

esetleges távolmaradását időben jelezze vezetőjének. Munkaidő alatt csak az intézményben 

lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. Tevékenyen vegyen részt az óvoda jó 

hírnevének alakításában, megőrzésében. Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan 

közreműködik, a szervezési feladatokban a felettes vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt 

vesz.  

Szülői Szervezet 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 2-3 főt 

delegál. 

 

Közalkalmazotti Tanács 

A Gyáli Liliom Óvoda alkalmazotti közössége, a jogszabálynak megfelelően létrehozta a - 

létszámnak megfelelő - Közalkalmazotti Tanácsot (a továbbiakban: KT) és megválasztotta 

annak vezetőségét és elnökét. 
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Közalkalmazotti Tanácsot (továbbiakban: KT) kell választani minden olyan munkáltatónál, 

ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri.  

A KT feladata döntésekben való részvétel, a közalkalmazottak képviselete.  

A KT mandátuma három évre szól, tagjai száma az adott szervnél foglalkoztatott  

közalkalmazottak létszámától függ. A tanács tagjának az választható, aki az adott szervnél 

legalább hat hónapja foglalkoztatott.  

 

 

A KT-t együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú 

pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása 

tekintetében.  

 

 

 

 

Véleményezési joga van a következő esetekben:  

 

 a munkáltató gazdálkodásból származó bevételei felhasználásának 

tervezete;  

 

 a munkáltató belső szabályzatának tervezete;  

 

 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezete;  

 

 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelések;  

 

 a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervek;  

 

 a munkáltató munkarendjének kialakítása és az éves szabadságolási terv. 

  

 

Intézményünkben a közalkalmazottakat a jogszerűen lefolytatott közalkalmazotti tanácsi 

választásokon közvetlenül választott KT képviseli.  

A KT működésének részletes szabályait, üléseinek időpontjait saját ügyrendje határozza meg, 

mely a közalkalmazottak magas színvonalú képviseletét tartja szem előtt.  
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III.2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 
Vezetői szint Szervezeti egység Rendje és formája 

 

Legfelsőbb 

vezetői szint 

(intézményve

zető) 

Feladat-ellátási 

hely 

vezetők 

- Értekezletek ideje, rendszeressége:  

évente 3 alkalom 

- Csoportos megbeszélések ideje: minden hétfőn 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon 

túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

Nevelőtestület - Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 5 alkalom, 

nevelés nélküli munkanapokon  

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

havonta, kötelező órákon túl 

- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon 

túl  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

Alkalmazotti 

közösség 

- Értekezletek ideje, rendszeressége: évente kétszer, 

nevelés nélküli munkanapon  

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

havonta, kötelező órákon túl 

-  Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás 

ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon 

túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 
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Támogató szervezet - Értekezletek ideje, rendszeressége: havonta, kötelező 

órákon túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

évente három alkalommal, tervezés, folyamatértékelés, 

év végi értékelés 

Munkaközösség - Nevelési év elején munkatervi megbeszélés  

- Év végi beszámoló elkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodavezető akadályozása és tartós távolléte esetén a helyettesítés 

rendje 

Az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetén az intézményvezetőt az intézményvezető-

helyettes helyettesíti. (Lásd: SZMSZ 2. sz. függelék) 

A magasabb jogszabály alapján az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy 

az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek a gyermekek teljes 

tartózkodási ideje alatt. 

Törvényi előírás, hogy ez idő alatt a vezetés valamelyik tagjának az óvodában kell tartózkodnia. 

Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását az intézményvezető-

helyettes látja el. ( A 2.sz. függelékben meghatározott sorrendben.) Kivételt képeznek ez alól 

azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak.  

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy 

hónapnál hosszabb időtartam minősül.  

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő 

vagy helyetteseinek akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák: 

 az intézményvezető akadályoztatása (betegsége, egyéb távolléte) esetén a vezetői 

feladatokat az intézményvezető-helyettes látja el; 

 az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a vezetői 

feladatokat a bent tartózkodó, leghosszabb szolgálati idővel rendelkező 

óvodapedagógus látja el. 

Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával 

összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A 6.00-7.00 óráig, illetve 16.30-tól 

18.00 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend 
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szerinti beosztásban dolgozó pedagógusok. Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a 

gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.  

 

Egyéb dolgozók akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 

 óvodapedagógus: csoporton belüli vagy más óvodapedagógus megbízásával, 

 dajka: másik csoportban dolgozó dajka vagy más dajka megbízásával, 

 óvodatitkár: óvodavezető, illetve óvodavezető-helyettes. 

 

 

 

 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a 

feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezése 

 

Az intézmény a Nkt. figyelembe vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület 

feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 

beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: foglalkoztatási program elfogadása, 

szervezeti és működési szabályzat elfogadása. 

A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit 

Döntési jogkörét: 

 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, 

 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 

 a házirend elfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 
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Véleménynyilvánítási jogkörét: 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

 a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló 

pénzeszközök felhasználásának megszervezésében, 

 a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 

 más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 

Javaslattételi jogkörét: 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, 

melyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át.  

 

 

 

A vezetők és a KT közötti kapcsolattartás rendje 

 

A munkáltató a közalkalmazotti tanács véleményezési és együtt döntési jogosítványa 

gyakorlása érdekében: 

 szóbeli tájékoztatást ad, 

 iratokat rendelkezésre bocsát, 

 közös tárgyalásokat kezdeményez, illetve a közalkalmazotti tanács kezdeményezésére 

közös tárgyaláson képviselteti magát. 

 

A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás rendje 

 

A Szülői Szervezet legalább évi két alkalommal az óvoda vezetésével közös értekezletet 

tartanak a hatékony együttműködés érdekében. A Szülői Szervezet megalakításának időpontja 

minden nevelési év első szülői értekezlete. 

A szülői szervezet megnevezése: Gyáli Liliom Óvoda Szülői Közössége 

A vezetőknek biztosítaniuk kell, hogy a szülői szervezet az óvodai nevelési év rendjét – annak 

elfogadása előtt – véleményezze. A nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a Szülői 

Szervezet részére úgy kell átadni, hogy legalább hét nap rendelkezésre álljon a 

véleményalkotásra. 
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A Szülői Szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. Az 

intézmény vezetőjének feladata a Szülői Szervezettel való együttműködés. 

 

Azok az ügyek, melyekben a Szülői Szervezetet (közösséget) az SZMSZ véleményezési, 

egyetértési joggal ruházza fel 

A Szülői Szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

Véleményezési jog: 

 munkaterv véleményezése a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet alapján, 

 ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, melyben 

jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a Szülői 

Szervezet (Közösség) véleményét ki kell kérni a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet 

alapján. 

Egyetértési jog: 

 ha nem működik óvodaszék, akkor egyetértési jog illeti meg a Szülői Szervezetet a 

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adására vonatkozó szabályozása terén 

a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet alapján. 

A Szülői Szervezetet ezen SZMSZ alapján további jogok nem illetik meg. 

 

 

III.3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái, módja 
Szervezeti 

egység 

Partner / másik 

szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

Nevelőtestület Alkalmazotti 

közösség 

- Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség 

szerint, kötelező órákon túl, minimum évente egyszer 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl, minimum évente 

egyszer 

- Vezetői megbeszélések, tájékoztatók ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl  

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 

 Támogató 

csoport 

- Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: évente 

három alkalommal, tervezés, folyamatértékelés, év 

végi értékelés 

- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, kötelező órákon túl 

- Vezetői megbeszélések, tájékoztatók ideje, 

rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl 

- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: 

szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél 
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 Munkaközösség - Nevelési év elején munkatervi megbeszélés 

- Munkaközösségi foglalkozások (évente minimum 

négyszer) 

- Év végi beszámoló elkészítése 

 

 

 

III.4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a következőkkel: 

 egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: 

 a fenntartóval, 

 más oktatási intézményekkel, 

 az intézményt támogató szervezetekkel. 

 a gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egészségügyi szolgáltatóval, 

 egyéb közösségekkel: 

 az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival 

 a település egyéb lakosaival 

 

Kapcsolattartás a fenntartóval 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

 az intézmény tevékenységi körének módosítása, 

 az intézmény nevének megállapítása, 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége (elsősorban a költségvetés, 

költségtérítések, szociálisan adható kedvezmények, stb.), 

 az intézmény ellenőrzése: 

 gazdálkodási, működési, törvényességi szempontból, 

 szakmai munka eredményessége tekintetében, 

 az ott folyó gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység szempontjából, 

 a tanuló-és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

szempontjából, 

 az intézményben folyó szakmai munka értékelése. 
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Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

 az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása és módosítása, Pedagógiai Programjának 

jóváhagyása tekintetében (amennyiben szükséges). 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás, 

 írásbeli beszámoló, 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel, 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

 speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint 

szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

Kapcsolattartás más oktatási intézményekkel 

 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. A kapcsolat lehet: 

 szakmai, 

 kulturális, 

 sport és egyéb jellegű. 

A kapcsolatok formái: 

 rendezvények, 

 versenyek. 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartása 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: 

 a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, 

támogatással megvalósítandó elképzeléséről, annak előnyeiről, 

 az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége, stb. 

egyértelműen megállapítható legyen, a támogató ilyen irányú információigénye 

kielégíthető legyen 

Az intézményvezető és a helyettes feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót 

szerezzen, s azokat megtartsák.  
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Kapcsolattartás a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft.-vel 

 

A gyermekek étkezését Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott önköltségi áron, külön 

étkezési szerződés keretében. A szolgáltatás biztosításának részleteit, feltételeit, felek 

kötelezettségeit az étkezési szerződés rögzíti.  

 

Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében: -  

 Pedagógiai szakszolgálatokkal 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

 a gyermekjóléti szolgálattal 

 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal 

 

 

 

 

 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése: 

 

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal 

közvetlen kapcsolatot tart fenn, melynek formái és lehetséges módjai: 

 

 a gyermekjóléti szolgálat értesítése, amennyiben az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés, az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

ezzel lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 
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 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

A pedagógus kötelezettsége: (NKT. 62. 1. bekezd g. pont )a gyermek testi-lelki megóvása 

érdekében tegyen meg minden erőfeszítést. 

 

A titoktarás Új szabályai (NKt. 42.§ (1)bek.): a pedagógust, a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, 

adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás 

során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogiszony megszűnése után is határidő 

nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak 

egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló 

fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

 

Csak a gyermek fejlődésével kapcsolatos személyes adat adható át, ilyenek: 

o a gyermek intézménybeli viselkedése 

o magatartása 

o személyiségének alakulása 

o teljesítménye stb. 

 

Gyvt. 17. § (4) bek.: ha a köznevelési intézmény vagy alkalmazottja a jelzési, együttműködési 

kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a gyámhatóság – jelzésre vagy hivatalból – értesít a 

fegyelmi jogkör gyakorlóját, és javaslatot tesz az érintett alkalmazottal szembeni fegyelmi 

felelősségre vonás megindítására. 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartás egyéb közösségekkel 

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és 

sport tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős.  

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban 

jelenik meg. 

 

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek: 
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Az intézményi kapcsolat típusa A kapcsolatot jelentő neve és címe 

1. Fenntartói Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

2. Más oktatási intézmény Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

Gyáli Tátika Óvoda 

Gyáli Tulipán Óvoda 

3. Gyermekjóléti Szolgálat „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 

Központ 

4. Egészségügyi Szolgáltató Városi Egészségügyi Központ 

Gyáli Bóbita Bölcsőde 

5. Munkaközösség A HPP pedagógiai feladatainak 

megvalósítására az éves munkatervben 

szabályozva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. A működés rendje 
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IV.1. Az intézmény működési rendje 

 

Általános szabályok 
 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. A munkatervhez véleményt 

kell kérni a következőktől: 

 óvodaszék (nem működik), 

 óvodai Szülői Szervezet/közösség. 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni a következőket: 

 az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

 a szünetek időtartamát, 

 a megemlékezések, a nemzeti és az óvodai ünnepek megtartásának időpontját, 

 a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeletéről. 

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás 

 

Az óvodában a szülők és a gyermekek érdeklődése, igényei, szükségletei szerint a gyermekek 

fakultatív hittanon vehetnek részt. A hittan foglalkozásokhoz az óvoda termet biztosít az 

intézmény napirendjéhez igazodva, a gyermekek életrendjének zavarása nélküli időben. A 

hittant egyházi személy szervezi és vezeti. 

Megszervezése legalább tíz szülő igénye esetén valósulhat meg, ez iránti kérelmet az érintettek 

aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda vezetőjénél. Ezután a megjelölt 

egyház képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról. 

 

A nyitvatartás rendje 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § alapján az óvodában a napirendet úgy kell 

kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak szerint – gyermeküket az óvodai 

tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. 

A szülőket tájékoztatni kell: 

 a nyári nyitva tartásról és a várható nyári felújítási munkálatokról legkésőbb február 15-

ig, 
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 a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően. 

Ezen tájékoztatás módját a házirend szabályozza. A nyitvatartási rend értelemszerűen a 

munkanapokra és a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik. 

Az intézmény 6 órától 18 óráig fogad gyermekeket. A gyermekeket elvinni ebéd után, 12.30-

13.00-ig lehet, valamint 14.30-től legkésőbb 18.00-ig lehet. 

A gyermekeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa szóban – 14 éven felüli gyermek esetén 

írásban – meghatalmazott személy viheti el. Erről minden esetben értesíteni kell az óvodát a 

meghatalmazott személy nevének megadásával. 

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai 

dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.  

Az intézmény fent szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem 

alapján) az intézmény vezetője, fenntartója, illetve a jegyző adhat engedélyt. 

 

Nyári munkarend/élet 

A gyáli óvodák – a fenntartó döntése értelmében – nyáron is nyitva tartanak. A nyárra 

vonatkozó igények előzetes felmérésének összesítése után – amennyiben a gyermeklétszám ezt 

indokolja – az intézményvezető dönt a gyermekek összevont csoportokban történő neveléséről. 

Az intézményben a nyári felújítási takarítási munkák alatt is biztosított a gyermekek ellátása. 

 

Nem tervezett zárás 

A munkaszüneti napok miatt előfordulhatnak munkanap áthelyezések. Amennyiben 

munkanapot szombaton kell ledolgozni, az óvodai ellátást az igények előzetes felmérése után, 

az alábbiak szerint biztosítjuk: 

 ha az óvodát igénylők száma meghaladja a 10 főt, akkor az óvoda nyitva van és a 

gyermekek nevelése összevont csoportokban történik,  

 ha az óvodát igénylők száma nem éri el a 10 főt, akkor ügyeletes óvoda fogadja a 

gyermekeket, 2014-től a téli szünetre és a szombati munkanapokra – ha a gyermekek 

létszám 10 fő alá esik – az ügyeletes óvodát rotációs elv alapján a fenntartó jelöli ki. 

 

Az óvodapedagógusok munkarendje 

 

Az óvodapedagógusok munkaköri feladatait a munkaköri leírások (1.sz. függelék) és a 

megbízások tartalmazzák. Az óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák 

és megbízások pénzügyi vonzata miatt mindenki kézhez kapta. A pedagógus heti, teljes 

munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok 

ellátásához szükséges időből áll. 

Az óvodapedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az intézményvezető-

helyettesek állapítják meg az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. 
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A konkrét napi munkabeállítások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan 

biztosítását kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és a dolgozók javaslatot 

tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembe vételére. 

Az óvodapedagógus köteles a munkarendjének megfelelően, ápoltan, munkaruházatban a 

csoportban pontosan megjelenni. 

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén köteles jelenteni az intézmény vezetőjének 

vagy az intézményvezető-helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. A táppénzes papír 

leadása, készhez vételt követően, minden dolgozó számára kötelező. 

Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli, pedagógiai munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást/kijelölést az óvoda vezetője adja. 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendjét az 

intézmény zavartalan működésének megfelelően az intézmény vezetője állapítja meg.  

A közösségi tulajdon érdekében a riasztó biztonságos használata a nyitó/záró dajka és a 

karbantartók feladata. 

 

IV.2. A belépés és a benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az intézménnyel 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet: 

 külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és 

a gyermek elvitelére jogosult személy az alábbi időtartamra: 

 a gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetésére és az óvónőnek felügyeletre 

átadására, valamint a kísérő távozására, 

 a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, 

valamint a távozására szükséges. 

 külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

 a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az 

intézménybe, 

 minden más személy. 

Külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli 

engedély és - szükség szerint - egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben 

tartózkodni. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

 a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, 

 a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 
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Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje 

Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési 

tárgyakért és felszerelésekért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-, baleset-, és 

munkavédelmi szabályok betartásáért. 

A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett 

használhatják. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, 

eszközeit csak az intézményvezető engedélyével lehet onnan elvinni. A helyiségeket, 

létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, állapotuk megóvására figyelemmel kell 

használni. 

A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők 

használhatják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezleteire is 

rendelkezésre áll, valamint a munkaközösségi megbeszélésekre is használható. 

Az udvar elsősorban gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári 

időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponta biztosítani kell 

az évszaktól függetlenül és az időjárás figyelembevételével a Pedagógiai Programnak 

megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért az óvodapedagógus, 

elrakásáért az óvodapedagógus és a dajka felel. 

Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a Közalkalmazotti Tanács és a Szülői Szervezet 

részére. 

A helyiségek használatra való átengedését az alapító okiratban foglaltak szerint kell 

engedélyeztetni. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési 

felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi-és tűzvédelmi 

szabályzatában foglaltakat. 

Az épület biztonságos zárásáért és a kulcsok őrzéséért a mindenkori délutános dajka és a 

karbantartó felelős. 

 

IV.3. Az ünnepségek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 

 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos 

időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket az éves munkaterv 

határozza meg. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A 

hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, 

illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a intézmény nevelőtestületének feladata, mely 
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tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai 

fennmaradjanak. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

 ünnepségek, rendezvények, 

 egyéb kulturális versenyek, 

 egyéb sportversenyek, 

 egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok). 

 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 az intézmény ellátottjait (gyermekeket, tanulókat), 

 a felnőtt dolgozókat, 

 a szülőket. 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel 

érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a munkaterv tartalmazza  

 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá:  

 intézményi jelkép használatával (zászló, póló), 

 gyermekek ünnepi viseletével, 

 az intézmény belső dekorációjával. 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről. 

 

Az óvodai ünnepélyek hagyományok ápolása 

Az óvoda ünnepeit, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda Helyi 

Pedagógiai Programja tartalmazza. A hagyományápolás célja az intézmény hagyományainak 

ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, az óvoda 

egész közösségére nézve kötelező. 

Az intézmény helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a 

közös cselekvés örömét szolgálják, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények 

A rendezvény neve A rendezvénnyel érintettek 

köre 

A rendezvény 

(hozzávetőleges) időpontja 

Intézmény fennállásának 

évfordulója 

Alkalmazottak, gyermekek, 

szülők, partnerek 

Kerek évforduló esetén 

Dolgozók jubileumai Alkalmazottak Alkalmazotti értekezleten 
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Sportnap Alkalmazottak, gyerekek Május utolsó hete 

Születésnap Alkalmazottak, gyerekek  

„Liliomos nap” Alkalmazottak, gyerekek, 

szülők, partnerek 

Április 

Kirándulás Alkalmazottak, gyerekek, 

szülők 

Munkaterv szerint 

 

Az intézményi jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, 

használatának leírása 

Megnevezés Leírás 

Címeres magyar zászló Szabvány szerint 

Kokárda Nemzeti színű szalag 

Ünnepi viselet Szülői ízlés szerint 

Nemzeti ünnepeken Ünnepi viselet 

 

IV.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási 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.  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

 fogja át a pedagógiai munka egészét, 

 segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

 a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje 

a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 

 a szülői közösség (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, 

 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 

 hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak 
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 az intézmény vezetője, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 a módszertani szakmai munkaközösség vezetője. 

A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény 

valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 

 

 

 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái 

 szóbeli beszámoltatás, 

 írásbeli beszámoltatás, 

 értekezlet, 

 foglalkozáslátogatás. 

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzését az éves munkaterv alapján 

határozza meg. 

 

IV.5. Intézményi védő, óvó előírások 

 

A gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető feladatai 

 A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, az intézmény vezetőjének a 

megbízásából, az óvodavezetővel együtt képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi 

szempontokat, szervezi, irányítja és személyes részvételével elősegíti ezek 

érvényesülését. 

 A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett 

gyermekekre ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, illetve 

ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat. 

 A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkatervet. 

 Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten, illetve egyéb esetekben az 

intézményvezető utasítására. 

 Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Nevelési Tanácsadóval, gyámhatósággal, 

pártfogókkal, nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal 

foglalkozó szakemberekkel. 

 Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a 

helyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt a vezető óvónő és kollégái 

tudomására hozza. 
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 Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak 

intézményi szintű megállapítását. 

 Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó pszichológussal 

és az óvodapedagógusokkal. 

 Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, 

az eredményeket. 

 Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. 

 Szükséges esetekben családlátogatást végez a csoport óvónőivel. 

 Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében. 

 

 

 

Általános előírások 

A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint a foglalkozás, kirándulás stb. 

előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat: 

 egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

 a tevékenységekkel együtt járó veszélyforrások, 

 a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása és ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. Az óvoda 

házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek az 

óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.). Az 

intézmény egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatóval az óvodavezető tart kapcsolatot. 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által 

kijelölt orvos és védőnő látja el. 

Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal és munkaköri orvosi 

alkalmassági véleménnyel kell rendelkezni. 

 

Az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és az óvodatitkár feladatai 

 az óvodai alkalmazottak esetén gondoskodik a jogszabály szerinti egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat meglétéről, folyamatos karbantartásáról, 
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 biztosítja az óvodában az orvosok és védőnők munkafeltételeit, 

 gondoskodik a gyermekek kötelező orvosi vizsgálatainak megszervezéséről, 

 szükség szerint a vizsgálathoz szükséges dokumentációkat előkészíti/előkészítteti, 

 gondoskodik az óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermek vizsgálatokra történő 

előkészítésről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek egészségügyi ellátása 

Védőnői szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos 

megnevezése 

Gyál körzeti védőnők 

Az ellátást nyújtó 

foglalkoztatásának jellege (teljes, 

részmunkaidő stb.) 

Megbízás 

Az ellátást nyújtó által az 

intézményben töltendő idő 

Negyedéves tisztasági szűrés 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos 

címe) 

Helyben 

Az ellátás nyújtása során annak a 

védőnőnek (védőnői körzetnek) a 

megnevezése, akivel együttműködve 

történik a szolgáltatásnyújtás 

Gyál körzeti védőnői 

Fogászati ellátás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos 

megnevezése 

Gyáli fogorvosok 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege 

Megbízás 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos 

címe) 

fogorvosi rendelő 
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Az intézmény alkalmazottainak feladata a gyermekbalesetek 

megelőzésében és baleset esetén 

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok (20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 169. § alapján) 

Az intézmény vezetőjének és helyettesének feladata az alábbiak ellenőrzése: 

 az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack illetve tartály 

felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka 

kivételével nem végezhető, 

 az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s 

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet, 

 a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen az 

ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével, 

 a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be. 

 

 

 

A pedagógusok feladatai az alábbiak: 

 haladéktalanul jelezzék az intézményvezető, és helyettes felé azokat a helyzeteket, 

melynek ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek, 

 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére, a különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a 

gyermekek ne férhessenek hozzá, 

 javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes felelős azért, hogy az intézmény területe 

- beleértve a belső termeket, szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó 

intézkedések szükségessége szempontjából.  

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, 

figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell helyezni. 
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Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján 

169. § alapján) 

Az intézményvezető feladatai: 

 kijelölni a gyermekbaleseteket nyilvántartó személyt. 

 

 

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 intézkedik a 8 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan 

kivizsgálásáról, e balesetekről elektronikus úton jegyzőkönyvet vetet fel, majd a 

kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a 

fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről 

gondoskodik), 

 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e 

tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, kivizsgálására legalább 

középfokú munkavédelmi szakember bevonása szükséges, 

 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy bevonásával történő kivizsgálásáról.  

 Súlyos az a gyermekbaleset, amely: 

 a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 

napon belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben 

életét vesztette), 

 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását, 

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

 súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve 

elmezavart okozott. 

 Lehetővé teszi az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét a 

gyermekbalesetek kivizsgálásában.  

 Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a 

megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

A pedagógusok feladatai: 

 az intézményvezető utasítása szerint a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 
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Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítása szerint: 

 közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában, 

 e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, 

 jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje 

nem tartható. 

 

 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítása alapján: 

 a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében 

a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,  

 közreműködik a baleset kivizsgálásában, 

 Közreműködik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet 

tájékoztatásában és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában, 

 Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre az 

intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

 

Nem pedagógus alkalmazottak feladatai: 

 az intézményvezető utasításai szerint működik közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatok ellátásában. 

 

 

Bármely rendkívüli esemény, Bombariadó esetén szükséges teendők 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.) 

 a tűz 

 a robbantással történő fenyegetés stb. 

 

Rendkívüli esemény esetén értesítendő a vezető, távollétében intézményre jogosult felelős, 

a helyettesítési rend szerint. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 
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 az intézmény fenntartóját 

 a tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a rendőrséget 

 

Rendkívüli esemény észlelése után az épületben tartózkodó személyek értesítése. 

A rendkívüli esemény észlelését követően az intézmény minden dolgozójának, és az 

intézménnyel bármilyen más kapcsolatban álló személynek kötelessége jelentenie észlelését az 

intézmény minden általa elérhető dolgozójával, vezetőjével.  

 

 

A veszélyeztetett épület kiürítésének eljárásrendje: 

Az intézmény kiürítése a tűzriadó terv (menekülési útvonal) vészjele: a folyosón lévő vészjelző 

szirénázása. 

Az intézmény minden alkalmazottja a munkavédelmi felelős szervezésében évente egyszer 

munka és balesetvédelmi oktatás keretében katasztrófa védelmi oktatásban is részesül. A 

rendkívüli eseményre hozott cselekvési terv kiadásáért az azt kiadó a felelős. A rendkívüli 

eseményekre kiadott utasításokat az intézmény dolgozói munkaköri leírásukon kívül is 

fegyelmi és büntetőjogi felelősségük tudatában kötelesek végrehajtani. A gyermekek 

biztonságos felügyeletéről a pedagógusok gondoskodnak. A helyes eljárás betartásáért az 

épületben tartózkodó minden dolgozó felelős. (Honvédelmi Intézkedési Terv) 

 

 

 

IV.6. Egyéb szabályozások 

 

EGYÉB A MŰKÖDÉS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK: 

Gyermekek az óvodában. 

 

Az óvoda 2,5 éves kortól az iskolaérettség eléréséig, de legfeljebb hét éves korig nevelő-

oktató intézmény.  

Az óvodai nevelés a teljes óvodai élet magába foglaló játékos, tanulási folyamatok 

keretében zajlik.  
Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások) általában 7-11-ig tartó időszakban 

zajlik. A gyermekek óvodába járása beszoktatással kezdődik, melynek módja a csoportos 

óvodapedagógusok és a szülők megbeszélése alapján. 
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A gyermekek kísérése. 

 

A gyermekek az intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermek után egy 

óvodapedagógust vagy egy dajkát kell biztosítani. 

Minden alkalommal, amennyiben a csoport óvodán kívüli foglalkozást szervez, a 

csoportvezető óvónő köteles bejelenteni az óvodavezetőnek a távozás okát, helyét és a 

visszaérkezés várható időpontját. Az óvodapedagógusok év elején írásos hozzájárulást kérnek 

a gyermekek szüleitől az óvodán kívüli foglalkozásokhoz, az épület elhagyásához. A 

pedagógusok kötelesek a szülőt előző nap tájékoztatni a másnapra tervezett óvodán kívüli 

foglalkoztatásról. 

A gyermek óvodába hozatalának és a távozásának szabályait részletesen az óvoda házirendje 

tárgyalja. 

 

Lobogózás szabályai: 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az épületre zászlót kell kitűzni. 

(132/2000 (VII 14.) Korm. Rendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről.) 

 

 

Továbbá: 

 A zászlót (lobogót) – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen legalább 

három havonta tisztítani kell. 

 Ha a zászló az elhasználódása folytán jelentősen – szabad szemmel is észlelhetően 

rongálódik, sérül a meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni 

kell a cseréjéről. 

 

A feldolgozásért felelős személy, a karbantartó. Az intézmény reggeli bejárása során észlelt 

sérülés, eltűnést jeleznie kell az intézményvezető felé. 

 

Belső ellenőrzés 

 

Belső ellenőrzés működtetése 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Gyáli Liliom Óvoda között kötött 

„Munka-és Feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás”-ban rögzítésre került, hogy a 

gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett 

független belső ellenőrzés látja el. A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás-, és felelősségi rendjét az 

óvodára is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.  

 

A belső kontrollrendszer 
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A Hivatal által működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az intézmény vezetőjét a vezetői és 

a munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső kontrollrendszer során 

a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és 

fejleszteni. 

Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 

működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 

 világos a szervezeti struktúra, 

 egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, 

 meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 

 átlátható a humán erőforrás kezelés. 

A kontrolltevékenységek kialakítása során az intézmény belső szabályzataiban rögzíti az 

engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok 

(hozzáférés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 

 

 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles: 

 a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és 

kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg 

kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, 

 olyan rendszert kialakítani, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, 

 megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, személyhez, 

 olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet 

tevékenységének nyomon követését, 

 szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje 

 

Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az 

intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésére alakítja ki. 

A Szabályzat célja: 



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

44 

 

 

 

 

Az intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, 

archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének, 

megőrzésének szabályzása. 

 

A Szabályzat személyi hatálya: 

Minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során iratkezeléssel, illetve 

elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A szabályzat bizalmas információkat tartalmaz 

az intézmény működését illetően, ezért tartalma szolgálati titok. 

 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése: 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres 

időközönként elvégez. Az ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik. 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya a következőkre terjed ki: 

 a védelmet élvező iratok teljes körére, felmerülésüktől és feldolgozási helyüktől, 

idejüktől és az iratok fizikai megjelenési formájától függetlenül, 

 az intézmény tulajdonában lévő valamennyi informatikai berendezésre, valamint a 

gépek műszaki dokumentációira is, 

 az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, szervezési, 

programozási, üzemeltetési), 

 rendszer-és felhasználói programokra, 

 az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, 

 az adathordozók tárolására, felhasználására. 

 

Elektronikus iratok küldése, fogadása 

Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot e-mail-ben 

fogadhatunk. Elektronikus iratot az interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni. Az e-

mail-ben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton érkezett 

volna. Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell, az iktatás során fel kell tüntetni az e-

mail feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel kell megjelölni, 

valamint papír alapon is meg kell őrizni. Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről 

lehetőség szerint igazolást kell kérni. Az igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg 

kell őrizni és az irathoz kell csatolni. 

A kereset-kiegészítés feltételei 

 

(2013.09.01-jétől csak az intézményvezetőket érinti a Nkt. 65.§ (4)-(5) alapján) 
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„(4) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege 

vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, 

munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének 

tizenöt százalékát. 

(5) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető 

kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető 

pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát.” 

 

 

 

 

 

 

Kártérítési felelősség 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 179-190. § szerint kerül alkalmazásra. 

 

 

IV.7. Intézményi dokumentumok nyilvánossága 

 

Az óvoda alapdokumentumait (HPP, SZMSZ, Munkaterv, Házirend, Intézményi Önértékelés) 

a szülők megismerhetik, azok egy-egy példánya a csoportszobákban és a nevelői szobában van 

elhelyezve. A házirendet minden beiratkozó szülő megtekintésre átveszi, ezt aláírásával 

igazolja. A házirend egy példánya a főbejárat melletti faliújságon, illetve az óvoda honlapján 

folyamatosan megtekinthető. 

Az előbbi dokumentumokra, illetve bármely, az intézményt érintő kérdésben (a kötelező 

titoktartás figyelembevételével) tájékoztatást az óvodapedagógusok, illetve az intézményvezető 

ad. 

Tájékoztatást, konzultálási lehetőséget az intézményvezetőtől, a helyettestől, az 

óvodapedagógusoktól előre egyeztetett időpontban lehet kérni.  

Az intézmény dolgozóinak rendelkezésére áll az óvodai könyvtárban valamennyi dokumentum 

és szabályzat egy példánya, mely a helyszínen olvasható, illetve a könyvtárkölcsönzés 

szabályinak megfelelően kölcsönözhető. 

 

 

V. Záró rendelkezések 
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Az SZMSZ dokumentummal kapcsolatos eljárásjogi intézkedések: 

 

A Szülők Szervezete (SZMK) 201. …………….. SZMSZ dokumentumot véleményezte, és az 

abban foglaltakkal egyetért. 

A nevelőtestület 201. ……………..… az intézmény SZMSZ dokumentumát elfogadta. 

 

 

Az SZMSZ nyilvánosságra hozásával kapcsolatos rendelkezések: 

Az SZMSZ az intézményben - mindenki számára jól látható helyen - kifüggesztésre kerül és az 

óvoda honlapján is megtekinthető. 

Különös közzétételi lista az óvoda honlapján, illetve az intézmény épületében jól látható helyen 

megtalálható. 

Érvényes a kihirdetés napjától - ……………………………...…… - visszavonásig. 

 

 

Módosítás előírásai: 

 törvényi változás esetén 

 feladatváltozás esetén 

 a nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a módosítás elfogadásáról a 

nevelőtestület dönt 

 írásbeli előterjesztés a nevelőtestületnek, az intézmény vezetőségének. 
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Mellékletek 
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1. A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK 
1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

3. 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 

6. 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről 

7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

8. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

10. Az óvoda működést szabályozó dokumentuma: SzMSz 

11. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről: „GDPR (General Data Protection Regulation)” 
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2. A szabályzat célja 
 

A jelen Szabályzat a Gyáli Liliom Óvoda (székhely: 2360 Gyál, Liliom u. 13-15., adószám: 

16936548-2-13, OM azonosító: 032993), mint adatkezelő, a nyilvántartással, ügyvitellel 

összefüggő adatvédelemi, adatkezelési, adattovábbítási és nyilvánosságra hozatali 

követelményeket és eljárásrendet – a hatályos jogszabályok alapján – szabályozza. 

 

A szabályozás célja: biztosítani intézményünkben  
- a hagyományos (papír alapú) és az elektronikus formában nyilvántartott adatok kezelésének 
jogszerű, célhoz kötött felhasználását, az adatok védelmét  

- az intézmény tanulóinak és dolgozóinak tájékoztatására vonatkozó előírások megtartását.  
 
Az adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak, és a GDPR-nek. 
Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a 

magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (pl.: statisztikai 

adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az intézmény vezetője felmentést adhat, de 

ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes. 

 

E szabályzat alapján kell ellátni 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

 a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: gyermekek 

adatainak kezelése). 

 az intézmény által üzemeltetett http://www.liliomovi.hu weboldalt felhasználó 
természetes személyek adatainak jogszerű kezelését, felhasználását, továbbítását, és 
védelmét. 

 

 

E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liliomovi.hu/
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3. Adatfajták, adatkezelés,  
 
Adatfajták: 

 Személyes adat 3. § (2) 

 Különleges adat 3. § 3. a); b) 

 Közérdekű adat 3. § 5. 

 Közérdekből nyilvános adat 3. § 6. 

 

Adatkezelés 3. § 10 

 Adatkezelési műveletek 3. § 11-17. 

 Adattovábbítás –i nyilvántartást vezetni kell 

 Nyilvánosságra hozatal 

 Adatmegjelölés (pl. SNI - sek) 

 Törlés 

 Zárolás 

 Megsemmisítés 

 Feldolgozás 

 Adatszolgáltatás 

 Ellenőrzés 

 

 

Adatfajták: 
 

 személyes adat: 

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés; 

 

 különleges adat: 

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

 

 közérdekű adat: 

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 

közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem 

eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 

kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen: a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 

valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

 

 közérdekből nyilvános adat: 

 a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra 

hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

Adatkezelés 3. § 10 
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Adatkezelés: 

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; 
 

Adatkezelési műveletek 3. § 11-17. 
 

adattovábbítás: 

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

adattörlés: 

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

 

adatmegjelölés: 

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

 

adatzárolás: 

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából; 

 

adatmegsemmisítés: 

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

 

adatfeldolgozás: 

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

 

adatfelelős: 

az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

 

adatközlő: 

az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az 

adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

 

adatállomány: 

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 

harmadik személy: 

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, 

vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
 

Adatszolgáltatás 
Az intézményben meg kell valósítani a célhoz kötött adatkezelést. 
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Személyes adatokat joggyakorlás, kötelezettségteljesítés érdekében lehet kezelni. 

Megkeresésre akkor lehet adatot szolgáltatni, ha a megkeresést küldő szerv megindokolta, 

jogszabályi hivatkozással alátámasztotta az adat kezelésére való jogosultságot. 

Amennyiben az ügyfél érdeke kívánja az adatszolgáltatás teljesítését, akkor az iskola a 

kért és rendelkezésre álló adatokat a megkeresést küldő szerv részére átadja. 

Az érintettnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről 

másolat készítését oly mértékben kell biztosítani, amennyiben ez mások személyiségi 

jogainak sérelme nélkül lehetséges. Az iskola által kezelt saját személyes adatokat 

tartalmazó nyilvántartásból történő adatszolgáltatás engedélyezése során tekintet nélkül 

arra, hogy a nyilvántartás számítógépes vagy manuális (esetleg mindkettő), az 

adatszolgáltatás iránti kérelem elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 2011. évi CXII. törvény 21. §-ban 

meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban 

foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése 

szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles 

bizonyítani (2011. évi CXII. törvény 22. §) 

 

Ellenőrzés 
Az intézmény vezetője rendszeresen köteles ellenőrizni a személyes adatok védelmének 

érvényesülését, így különösen: 

 az intézmény adatkezelési szabályainak aktualitását, rendelkezései törvényességét; 

 az adatszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

betartását; 

 az adatvédelmi nyilvántartás vezetését; 

 a nyilvántartás adatállománya megóvására tett technikai intézkedések megfelelőségét. 
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4. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 
Kjt. 83/B–D, 5. számú melléklet 
 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
 
Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 az intézmény vezetője, 

 az óvodatitkár  

 gazdasági ügyintéző 

 személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő közalkalmazott, 

 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

tartozik felelősséggel. 

Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére 

és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások 

megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

A vezető felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 

feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 
 

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 
 
2.1 A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

 név, anyja neve, 

 születési hely és idő, 

 oktatási azonosító szám, pedagógusigazolvány száma, 

 végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok: felsőoktatási intézmény neve, a 

diploma száma, a végzettség, szakképzettség, illetve a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének ideje, 

 munkakör megnevezése, 

 munkáltatója neve, címe, valamint OM-azonosítója, 

 munkavégzésének helye, 

 jogviszonya kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme és ideje, 

 vezetői beosztása, 

 besorolása, 

 jogviszonya, munkaviszonya időtartama, 

 munkaidejének mértéke, 

 tartós távollétének időtartama. 
 

2.2 A köznevelésről szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 

megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a 

közalkalmazotti alapnyilvántartás szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatlapok 

formájában. 
 

2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló 

adatait. 
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2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 
 

2.5 Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 

valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 
 

2.6. A köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alap-nyilvántartási 

adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri leírással feladatkörébe utalt 

ügyintéző végzi, aki titoktartási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatot köteles tenni.  

 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

 
3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodatitkár (továbbiakban: megbízott 

személy) végzi. Feladatkörén belül a megbízott adatokat kezeli. 
 

3.2 A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 
 

3.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás VII. adatköréből a munkából való rendes szabadság 

miatti távollét időtartamának nyilvántartását a vezető helyettes és a tagóvoda vezetők vezetik  
 

3.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló VI. adatköréhez tartozó 

nyilvántartást a megbízott személy vezeti, amelyből egy példányt a tárgyév zárását követően a 

személyzeti anyagok közé kell helyeznie. 
 

3.5 A megbízott személy felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy 

 az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítása az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

 a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az 

intézményvezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már 

nem felel meg, 

 ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze az intézményvezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését, 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulását beszerezze az önkéntes adatszolgáltatás körébe 

tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 
 

3.6 Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan közalkalmazott, aki az 

intézménynél tevékenysége során közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és a személyi 

irattal összefüggő adatot is kezeli. 
 

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 
 
4.1 Az oktatási azonosító szám a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az 

egyéni azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony 

fennállása alatt. Az oktatási azonosító számról az adatok megismerése végett a jogosultakon 

kívül másnak tájékoztatás nem adható. 
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4.2 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.  
 

4.3 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. 
 

4.4 A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.6 pont szerinti 

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 
 

4.5 Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére 

használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 
 

4.6 Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az 

illetményszámfejtő hely részére történő adattovábbítást a megbízott személy irányítja. 
 

5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 
 
5.1 A közalkalmazott a saját 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 a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 
 

5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az intézményvezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős 

azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek 

és aktuálisak legyenek. 
 

5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.  
 

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

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező 

iratokat is), felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

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 tartoznak: 

 a személyi anyag iratai, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás), 
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 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 
 

6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

7. Személyi irat kezelése 
 
7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a megbízott feladata. 
 

7.2 A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ában meghatározott 

személyek: 

 a közalkalmazott felettese, 

 a minősítést végző vezető, 

 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy a törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal 

megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az 

üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 
 

7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI-rendelet iratkezelési előírásai alapján történik. 
 

7.4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésének elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot 

annak a szervnek, amely azt megküldte. 
 

7.5 A személyi anyag tartalma: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

 a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

 az erkölcsi bizonyítvány, 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél 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, 

 a minősítés, 

 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

 a közalkalmazotti igazolás másolata. 
 

7.6 A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell 

tárolni. 
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7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell 

készíteni. 

A megbízott személy összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem 

tárolható. 
 

7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 
 

7.9 A személyi anyagnak „Betekintési lap”-ot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a 

személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, a betekintés időpontját, a 

megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A „Betekintési lap”-ot a személyi anyag 

részeként kell kezelni. 
 

7.10 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 40. §-ában foglalt eseteket. 
 

7.11 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési 

lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a 

központi irattárban kell elhelyezni. Az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását 

rögzíteni kell. 
 

7.12 A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem 

selejtezhető. 

 

7.13 Személyi adatokban történő változások jelentése  
 

Minden alkalmazott az alábbi adataiban bekövetkező változást köteles 10 napon belül írásban 

bejelenteni és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni a személyügyi feladatot ellátó 

munkatársnak: 

 

 név,  

 családi állapot,  

 eltartott gyermek (név, születési idő, eltartás kezdete),  

 lakcíme, ideiglenes tartózkodási hely címe,  

 iskolai végzettség,  

 szakképzettség,  

 tudományos fokozat,  

 állami nyelvvizsga,   

 iskolai végzettség, szakvizsga, stb.  

A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő vezető és vezető helyettes a 

bejelentéstől számított 10. munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni.  
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A kinevezési okiratok, illetve a besorolási és kinevezési okiratok módosításának rendelkező 

részében - a besorolási fokozathoz tartozó fizetési fokozat meghatározása mellett - zárójelben 

fel kell tüntetni ezen okiratok fejrészében a munkakör FEOR számát.  

Az áthelyezés elfogadása esetén a két fél egyetértő nyilatkozatát tartalmazó okiratban kell 

megállapodni az áthelyezés részletes feltételeiről (áthelyezéshez hozzájárulás, időpont, 

munkakör, illetmény, illetve az elért pályagyorsító intézkedések elfogadása, szabadság, 

fennálló kötelezés, kölcsöntartozás, egyéb megállapodások, valamint annak rögzítése, hogy az 

áthelyezési megállapodásban nem szereplő kérdésekben a fogadó szervezetnek nincs 

jogfolytonos teljesítési kötelezettsége).  

Az alkalmazott kérelmére akkor kell a végkielégítést az utolsó munkában töltött napon kifizetni, 

ha felmentésére a Kjt. 37. §. (10) bekezdés alapján kerül sor.  

Az egységes iratkezelés kialakítása érdekében a besorolási okiratok elnevezését, "kinevezési 

okirat"-ra kell módosítani.  

Az okirat módosítások alkalmával közölni kell a Közalkalmazotti Szabályzat előírásai szerint 

megállapított törzsgárdatagság kezdő évének időpontját is.  
 
 
 
 
 

5. Biztonsági előírások  
 

 

 

 Az adatbiztonság szabályozásának biztosítania kell:  

 Az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő illetéktelen 

fizikai hozzáférés megakadályozását,  

 Az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának 

vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,  

 Annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális 

eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát illetéktelenül 

megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák,  

 Annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt táv-adatátviteli vonalon az 

adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek  

 A hozzáférési jogosultság betartását,  

 Azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,  

 Annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett eszköztárba 

milyen adatokat, mikor és ki rögzíti, illetve intézkedett a rögzítésről,  

 Annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül 

megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák.  

 

A számítógéppel vezetett (köz)alkalmazotti alapnyilvántartás fizikai védelmének szabályai 

 az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy 

elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti 

csapás ellen,  

 azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a hivatalos 

feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján kell szabályozni, ellenőrizni,  
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 számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, felhasználását és 

a hozzáférést ellenőrizni kell,  

 az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántartást kell 

vezetni. A nyilvántartásban szerepelnie kell  

 a nyilvántartási számnak,  

 a használatba vétel időpontjának,  

 a kezelésre átvevő aláírásának,  

 számítástechnikai nyilvántartás esetén nevének.  

 meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó eszközöket 

üzemeltethetik;  

 a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártya, jelszó) szolgálati 

titokként kell kezelni;  

 gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak 

dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá.  

 A számítástechnikai mágneses adathordozókat, amelyeken személyügyi programok és 

adatok vannak,  

 felhasználásuk megkezdésekor egyedi azonosító számmal, nyilvántartásba kell venni, azt a 

mágneses adathordozókon fel kell tüntetni.  

 A személyügyi feladatot ellátó vezető felelős az általa vezetett nyilvántartásban 

dokumentáltan átvett mágneses adathordozó biztonságos elzárásáért, illetéktelen személyek 

hozzáférésének megakadályozásáért  

 A számítástechnikai eszközökhöz (számítógépek) való hozzáférési jogosultság biztosítását 

azonosító jelszóval kell lehetővé tenni.  

 A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak a vezetője 

ismerhesse meg.  

 Az azonosító jelszóról szolgálati titkos kezeléssel nyilvántartási dokumentációt kell 

felfektetni, amit az óvodavezető. Adatbiztonságért felelős vezető lemezszekrényben vagy, 

kazettában köteles tárolni.  

 A személyügyi adatkezelést ellátó számítástechnikai munkahelyet csak a számítógép 

kikapcsolt állapotában hagyhatja el kezelője.  

 Személyügyi feladatot ellátó számítógépes nyilvántartási rendszerhez más feladatot ellátó 

számítógépes rendszer nem férhet hozzá.   

A közoktatás információs rendszerének folyamatos frissítése   

A köznevelési információs rendszerbe (KIR) az óvodának, és a fenntartónak adatokat kell 

szolgáltatni. 

A KIR-ben való kötelező adatszolgáltatás a Knv.44.§ (5.) bekezdésben foglaltak szerint 

történik. A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – az állami szintű 

tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat 

tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve 

hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett, meghatározott esetben adható 

ki. Feladatok: 

 statisztikai adatszolgáltatás minden év október 15-ig. 

 pedagógus-igazolvány igénylése, 

 alkalmazott és gyermek oktatási azonosítószámának igénylése, 

 gyermek, és alkalmazotti adatok naprakész vezetése. 
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Az óvodai közzétételi lista tartalmazza: 

 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

 a beiratkozásra meghatározott időt, csoportok számát, 

 az intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, 

 a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.  

 az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, 

a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes 

csoportokban a gyermekek létszámát. 

 

 

5.1.  Az üzemeltetés biztonsági szabályai 
 

 a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott személyek 

 Óvodavezető: 

 Vezető helyettes: 

 külső személy - pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából - a számítástechnikai 

eszközökhöz csak úgy férhet hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg,  

 a számítástechnikai rendszert - ideértve a programokat is - dokumentálni kell.  

 a számítástechnikai rendszer vagy bármely eleme csak a személyügyért felelős vezető 

felhatalmazásával változtatható meg.  

 A számítógépben kezelt, tárolt, alkalmazotti nyilvántartási adatokhoz - saját jelszavuk 

felhasználásával - kizárólag a személyügyi feladatot ellátó vezető dolgozó, valamint a vezető 

helyettes munkatársak férhet hozzá.   

 A hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének megváltozásakor azzal 

egyidejűleg meg kell változtatni.  Jelszót ismételten nem lehet kiadni,  

 a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai eszközzel 

olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, elcserélésük vagy 

meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen,  

 olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem látható 

üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket tartalmaz.  

 Az alkalmazotti nyilvántartás programját úgy kell kialakítani, hogy automatikus módon 

nyilvántartsa az üzemeltetést, az üzemeltetés időpontját, a kezelést végző személyeket, a 

kezelt. adatokat - valamint az üzemzavarok hatásainak elhárítása érdekében legalább napi 

egy mentést kell biztosítania.  

 Annak érdekében, hogy az alkalmazott megismerhesse, azt, hogy az alkalmazotti 

adatnyilvántartásban szereplő adatokból róla kinek, milyen célból és milyen terjedelemben 

szolgáltattak adatot (adattovábbítás), az adatszolgáltatásra jogosultsággal ezen 

szabályzatban felhatalmazottak részére történő adatszolgáltatásról  -a megjelölt adatokkal - 

a személyügyi feladatokkal foglalkozó dolgozónak nyilvántartást kell vezetnie, melyet öt 

évig meg kell őriznie.  
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5.2.  A technikai biztonság szabályai 
 az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai 

módszerekkel is meg kell akadályozni,  

 az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 

megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen,  

 az adatállományok tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenőrizni kell.  

 a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,  

 az adatok és az adatállományok változását naplózni kell,  

 az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,  

 on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell,  

 programfejlesztés vagy próba céljára valódi adatok felhasználását - ha a próbát külső szerv 

vagy személy végzi - el kell kerülni.  

 

 

5.3. Az iratkezelés feladatai 

Ügyintézés során a különböző ügykörökbe tartozó ügyek megoldásáról (elintézéséről) a kijelölt 

vagy a munkakörileg illetékes alkalmazottaknak, az ügyintézőknek kell gondoskodni. Az 

ügyintézés az intézmény működésével kapcsolatban a következő:  

 a tartalmi (érdemi) feladatok végrehajtása és  

 a formai (kezelése) ügyviteli munkamozzanatok sorozata.  

Az intézményben bármely üggyel kapcsolatos érdemi felvilágosítást csak az ügyben eljáró illetékes 

ügyintéző, óvodavezető és helyettese adhatnak. Hivatalos szerveknek adatokat és információkat az 

adatkezelési szabályzatban meghatározott módon lehet szolgáltatni.  

Iratot a munkaköri feladat ellátásán kívül az intézményi munkahelyről kivinni, munkahelyen kívül 

tanulmányozni, feldolgozni, tárolni csak felelős vezetői engedéllyel lehet. Az iratok tartalmát 

illetéktelen személy nem ismerheti meg, abba nem tekinthet bele. Az óvoda ügyviteli és iratkezelési 

feladatait az óvodavezető irányítja, s ellátja annak felügyeletét is. A pedagógiai tárgykörű ügyvitel 

és iratkezelés az óvodákban a vezető ellenőrzése alatt áll. 

 

5.3.1. Az ügyek nyilvántartási rendje  

 

Az iktatókönyv és az ügyiratok vezetése  

Az iktatókönyv iratnyilvántartó könyv az intézmény működése során keletkezett beadványok, 

kiadmányok, belső ügyviteli iratok nyilvántartására szolgál. Az iktatókönyv pontos vezetésének 

célja, hogy az intézményi működés konkrét ügyeihez tartozó ügyiratok bármikor visszakereshetők 

legyenek. Ennek érdekében kézi iktatás céljára olyan iktatókönyv nyomtatványt kell használni, 

melynek oldalszámozása folyamatos, és minden évben hitelesítetten kell megnyitni és lezárni.  

 

A határidők nyilvántartása  

A szignált ügyek elintézési határidejét az iktatókönyv a naptári nap megjelölésével kell feltüntetni.  
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Az intézményi bélyegzők nyilvántartása  

Az óvodavezető engedélye alapján készített hivatalos bélyegzőket nyilvántartásba venni. Az 

intézményi bélyegzők nyilvántartólapján fel kell tüntetni:  

 a bélyegző lenyomatát  

 a kiadásának dátumát  

 a szervezeti egység, a használatra jogosult nevét és aláírását  

 a bélyegző őrzéséért felelős dolgozó nevét.  

 

Az irat és az iratkezelés   
 

Irat minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelenés szándékával készült 

könyv jellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy 

tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagban és bármely eszköz felhasználásával és bármely 

eljárással keletkezett (1995. évi LCVI. tv.)  

 

Az iratkezelés komplex tevékenység, amely magába foglalja a következőket:  

 az iratok készítését és a szakszerű nyilvántartást  

 az ügykörök szerinti rendezést, a határidős válogatást  

 a mellékletekkel összefüggő iratokkal való ellátást  

 szakszerű és biztonságos megőrzést az irattárakban  

 az iratselejtezést, illetve levéltárba adást.  
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Irattári terv 

 

 Irattári tételszám  Ügykör megnevezése  őrzési idő 

(év)  

Levéltár 

I. vezetési, igazgatási és személyi ügykör  

1.  Intézménylétesítés, átszervezés, fejlesztés  nem 

selejtezhető  

15 év  

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek  nem 

selejtezhető  

15 év  

3. személyzeti, bér- és munkaügy  50 

4. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 

baleseti 

jegyzőkönyvek 

 10 

5. Fenntartói irányítás  10 

6. Szakmai ellenőrzés   10  

7. Belső szabályzatok   10  

8. Statisztikák, statisztikai jelentések, munkatervek   5  

9. Külső szervek ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói 

vizsgálatok  

nem 

selejtezhető  

15 év  

10. Munka- és szakmai értekezletek, megbeszélések jegyzőkönyvei  5  

11. Bírósági, államigazgatási ügyek, panaszügyek  10  

II. Nevelési, oktatási, pedagógiai ügykör  

12.  Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók  nem 

selejtezhető  

15 év  

13.  Nevelési és pedagógiai program  nem 

selejtezhető  

15 év  

14.  Óvodai felvétel, átvétel  20  

15.  Naplók   5  

16.  Szülői Szervezet szervezése és működése   5  

17.  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok, 

 ajánlások  

 

 

5  

18. Gyermek- és ifjúságvédelem  3 

III. Gazdasági ügykör  

19.  ingatlan nyilvántartás, kezelés, fenntartás, 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedély 

nem 

selejtezhető  

15 év  

20.  leltár, állóeszköz nyilvántartás, selejtezés    5 év  

21.  Éves költségvetés, költségvetési beszámolók  5 év  
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6. A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása 
 

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

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 
 

1.2 Az arra kijelölt személy felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó 

területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért. 
 

1.3 A pedagógusok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a gyermekpszichológus, valamint az 

arra kijelölt személy a munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő 

feladatokért tartoznak felelősséggel. 
 

1.4 Az óvodatitkár felelős a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó személyes adatok 

szabályszerű kezeléséért. 
 

2. Nyilvántartható és kezelhető gyermeki adatok 
 
2.1 A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 

egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 
 

2.2 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdése alapján nyilvántartott 

adatok: 

 a gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 felvételével kapcsolatos adatok, 

 az óvodai jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek oktatási azonosító száma. 
 
 
 
 

3. Az adatok továbbítása 
 
A gyermeki adatok a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott célból 

továbbíthatók az intézményből: 
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 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magángyermeki 

jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási 

órától vagy az óvoda által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás 

jogszerűségének ellenőrzése és a gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével való 

kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével 

összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat 

jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

 óvodai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, 

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási 

intézményhez, 

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai egészségügyi dokumentáció, a 

gyermek- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása 

céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője 

neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a 

gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre 

vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 
 

4. Az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendje 
 
4.1 A gyermekkel kapcsolatos adatkezelésre és továbbításra jogosultak: 

az intézményvezető, a helyettesek, a pedagógus feladatköre vagy megbízása szerint, a gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős, a balesetvédelmi felelős, az óvodatitkár, a vezető által megbízott 

közalkalmazott. 
 

4.2 Az óvodatitkár feladata a gyermeki nyilvántartásra szolgáló névsor vezetése. A névsort és 

a nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes 

személynek biztosítja. 
 

4.3 A balesetvédelmi felelős kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat a jogszabályban 

meghatározottak szerint. 
 

4.4Az intézményvezető adhatja ki a 3. a), b),c) e), f) és g) pontban írt adattovábbításról szóló 

iratokat. Az irat előkészítőjét az intézményvezető jelöli ki. 
 

4.5.Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás 

kötelező- 

 vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló 

jogszabályt. 

 Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 

adatszolgáltatásban  

való részvétel nem kötelező. 
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4.8 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 
 

4.9 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban 

történő megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a köznevelésről szóló 

törvényben és a jelen Szabályzatban leírt célok körébe. 
 

5. Titoktartási kötelezettség 
 
5.1 A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos 

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, a szülővel való 

kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésére. 
 

5.2 A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat 

közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 
 

5.3 A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos 

veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, 

valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem 

szükséges. 
 

 A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 

kapcsolatban adatok nem közölhetők. 
 

 

7. A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések 
(Lásd a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 60/A. § előírásait, valamint az Adatvédelmi 

törvény 11-12. §-át) 

Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és 

e szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola 

tanárai, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok 

védelméért. A óvodások és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban 

meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok 

bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) 

továbbítása szigorúan tilos.  

Az érettségi vizsga feladatlapjait – amennyiben azokat az erre jogosult minősítő szolgálati 

titoknak minősítette, a minősítés érvényességi ideje alatt a szolgálati titokra vonatkozó 

rendelkezések szerint kell kezelni. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos óvodai adatok (a 

dolgozatok pontszáma, eredménye, a szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén 

szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképen szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és 

írásbeli érettségi tételekre és feladatlapokra vonatkozóan a vezetők vagy munkavállalók 

birtokába jutott információk, továbbá az érettségizők szereplésével és eredményeivel 
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kapcsolatos bármely adat. A szolgálati titok védelmének kötelezettsége az érettségi 

vizsga minden adatára vonatkozóan érvényes.  

 

8. Önkéntes adatszolgáltatás 
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban 

való részvétel nem kötelező. 

 

9. Az adatok statisztikai célú felhasználása 
Az alkalmazottak és gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra 

felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan 

módon kell azokat átadni. 

 

10. A közoktatás információs rendszere (KIR) 
(Nkt, 41. § (1) a bejelentkezési kötelezettségről) 

(Nkt. 44. § A KIR rendszerről és működtetéséről (oktatási azonosító; tanuló és alkalmazotti nyilvántartás)) 

(és működtetéséről: oktatási azonosító, tanuló és alkalmazotti nyilvántartás; ) 

 

A Közoktatás Információs Rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges 

fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. 

A Közoktatás Információs Rendszerébe az intézmény köteles bejelentkezni, valamint az 

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

 

1. A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak: 

· aki óvodai jogviszonyban áll, 

· akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 

· akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 

· akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 

· akit óraadóként foglalkoztatnak. 

2. A gyermek nyilvántartás tartalmazza a gyermek 

· nevét, nemét, állampolgárságát, 

· születési helyét és idejét, 

· társadalombiztosítási azonosító jelét, 

· oktatási azonosító számát, 

· anyja nevét, 

· lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

· sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

· jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és 

befejezésének idejét, 

· jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

· nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

· jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

· nevelésének, oktatásának helyét, 

 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a 

szolgáltatást nyújtó részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve 

részére. 
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A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 

harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a 

nyilvántartásba. 

 

 

3. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott 

· nevét, anyja nevét, 

· születési helyét és idejét, 

· oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

· végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási 

intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, 

szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

· munkaköre megnevezését, 

· munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

· munkavégzésének helyét, 

· jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

· vezetői beosztását, 

· besorolását, 

· jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

· munkaidejének mértékét, 

· tartós távollétének időtartamát. 

· óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni. 

 

Az alkalmazotti nyilvántartásban adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha 

ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

 

A KIR rendszer a baleseti jegyzőkönyvek elkészítésére és továbbítására is szolgál. 

A pedagógusigazolvány 

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges 

valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők 

részére továbbítható. 

11. A központosított illetményszámfejtés (KIRA) 
biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott 

• kormánytisztviselők, 

• köztisztviselők, 

• közalkalmazottak, 

• igazságügyi alkalmazottak, 

• munkaviszonyban, 

• hivatásos szolgálati jogviszonyban, 

• hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, 

• munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók 

  volt alkalmazottak 

 

személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), 

egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti 

táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását, valamint  
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• a jogviszony létesítésével, megszűnésével, változásaival, 

• besorolással, valamint az illetmény és egyéb járandóságok megállapításával, 

• a nettó illetmény megállapításával, 

• a munkavállalót terhelő levonásokkal, letiltásokkal, 

• a hóközi kifizetésekkel, 

• a változó bérekkel és a nem rendszeres kifizetésekkel, 

• a távollétekkel és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításával, 

folyósításával, 

• a személyi jövedelemadó-elszámolással, 

• a biztosítotti bejelentéssel összefüggő ügyekkel 

• elektronikus adatforgalmazással 

• intézményi munkaügyi információkkal 

Kapcsolatos személyes adatok kezelését, nyilvántartását, áramlását. 

 

 

 

12. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi 

listája 
 
(229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet) 

A közzétételi lista tartalmazza: 

a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, a pedagógiai-

szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok 

megtartásával, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 

tartalmazza. 

 

Az óvodai közzétételi lista a meghatározottakon kívül tartalmazza az 

 az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, 

 a dajkák számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

 a pedagógiai asszisztensek számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét 

 egyéb közalkalmazottak számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét 

 az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

 

13. A személyes adatok védelme 
 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy 

az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa 

az érintettek magánszférájának védelmét Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az 

adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint 
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a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 

fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. ( 2011. évi CXII. törvény 7. § ) 

A személyes adatkezelést végző személyek felelősséggel tartoznak azért, hogy 

tevékenységüket az adatkezelést elrendelő jogszabály, annak hiányában pedig az érintett 

hozzájárulásának megfelelően végezzék. 

A személyes adatkezelést végző személyek a nyilvánvalóan jogsértő adatkezelési 

utasítást kötelesek megtagadni és erre az utasítást adó figyelmét felhívni 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél az adat felvételekor az érintettet 

előzetesen tájékoztatni kell az adatszolgáltatás önkéntességéről és kérésre a hozzájárulás 

megadásának vagy megtagadásának az adatkezelő tevékenységi körébe eső 

következményéről. 

 

Az adatok tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy törlésük az adattörlési határidő 

lejártakor, illetve ha az más okból szükséges, elvégezhető legyen. 

 

Az adatok a jogszabályban meghatározott célra használhatók fel. 

 

Az intézményben számítógépen lévő nyilvántartásokba történő belépés csak az igazgató 

engedélyével lehetséges. Belépés csak a legszükségesebb esetben, a munkaköri feladatok 

ellátása céljából engedélyezhető. 

 

Megnevezés Hozzáférési jogosultság 

(az intézményvezetőn kívül) 

          Alkalmazotti 

alapnyilvántartás 

(bér- és adatprogram) 

Intvez. helyettesek, 

óvodatitkár,irodai pedagógiai asszisztens 

Óvodai nyilvántartás Óvodatitkár, irodai pedagógiai asszisztens 

Statisztika Intézményvezető helyettesek, 

óvodatitkár,  

Vagyonnyilvántartás óvodatitkár, irodai pedagógiai asszisztens 

 

14. Közérdekű adatok nyilvánossága 
 

 

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot 

ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és 

közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló 

igény alapján bárki megismerhesse. 

 Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró 

személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával 

összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek 

megismerhetőségét törvény előírja. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy 

állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően 

igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy 
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személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem 

minősülő adat. (2011. évi CXII. törvény 26. §) 
 

Az intézményt érintő közérdekű adatok különösen: 

 az intézmény felépítése, 

 az intézmény feladat- és hatásköre, 

 az intézmény közalkalmazottainak neve, beosztása, 

 az intézmény működésére vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási adatok, 

 az intézmény hatáskörébe tartozó egyéb államigazgatási, önkormányzati feladatok 

végzése kapcsán keletkezett adatok. 

 

Az intézmény egészét érintő önálló közérdekű adatok kiadására irányuló kérelmet az 

intézményvezető bírálja el. A közérdekű adat közléséért, valamint az ügyfél által kért 

iratmásolatokért megállapítható költségtérítésről – a konkrét kérelem 

figyelembevételével – az intézményvezető dönt. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez írásban 

lehet előterjeszteni. 

Az intézményvezető az érintett ügyintéző beavatásával gondoskodik arról, hogy a 

közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem teljesítése 30 nap belül megtörténjen, 

illetve hogy a kérelem megtagadásáról a kérelmező 8 napon belül a megtagadás 

indokainak közlésével értesítést kapjon. 

 

 

15. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak 

módosítására  
 

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az 

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni 

az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

 

A munkavállaló, a óvoda vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet 

az adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a óvoda illetve gondviselője jogosult 

megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen 

terjedelemben továbbították.  

A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett adatok 

helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló nyilatkozata 

vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti.  

Az érintett munkavállaló, óvoda illetve gondviselője kérésére az intézmény vezetője 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 

feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

intézmény igazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, 

közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást. 
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16.  Weboldallal kapcsolatos adatvédelem 

 
A Gyáli Liliom Óvoda (továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 

adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb 

hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. 

 

Adatkezelő megnevezése 

Név: … Gyáli Liliom Óvoda 

Székhely: …2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

Email cím: …gyali.liliomovi@gmail.com 

 

Adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató): 

Név: Oleander Informatikai Kft. 

Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.  

Email cím: iroda@honlap.hu 

 

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása 

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 

felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap 

használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes 

megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra 

mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési 

nyilatkozatában foglaltak irányadók.  

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a 

hatékony működés érdekében.  

Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a 

Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics 

a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan 

IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről 

a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő 

cookiek használatát: 

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség 

rendszer 

általános 

sütik 

nem igényel a webes 

alkalmazás 

működéséért 

felelős alap süti  

honlap 

működésének 

biztosítása 

böngésző 

bezárásáig 

rendszer 

általános 

sütik 

igényel a webes 

alkalmazás 

betöltését 

követően további 

funkciókhoz való 

hozzáféréséért 

szükséges 

Cookie használat 

engedélyezése és 

a 18 év feletti 

személy 

hozzájárulása 

365 nap 

mailto:iroda@honlap.hu
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hozzájárulni a 

sütikhez 

rendszer 

funkció 

sütik 

nem igényel a könnyebb 

működéshez és a 

személyre 

szabáshoz 

szükséges sütik  

A rendszer teljes 

funkcionalitását 

tudja elérni vele 

a felhasználó, 

ezek nélkül 

számos dolog 

nem működik 

böngésző 

bezárásáig 

rendszer 

nyomkövető 

sütik 

igényel méréshez 

szükséges illetve a 

felhasználói 

élmény 

kialakításához 

szükséges 

statisztika 

készítése 

365 nap  

nyomkövető 

süti  

(harmadik 

féltől 

származó) 

nem igényel új látogatók 

azonosítására és a 

webes 

nyomkövetésre 

alkalmas (van 

rendszerbe 

integrált és van 

amit egyénileg is 

beállíthat) 

(Google, 

Facebook, Twitter, 

AddThis) 

pontos cél, pl.   

google Adwords 

konverziókövetés 

cookieval az 

adWords 

hirdetések 

hatékonyságát 

mérjük 

pontos lejárat 

Adwords: 

30nap 

Cookiek letiltása: 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek 

használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az 

eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el. 

Chrome 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság 

szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének 

és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy 

inaktiválható a funkció. 

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies 
A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült. 
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Firefox 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság 

menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a 

weboldal hibáját okozhatja)”. 

Böngésző url: about:preferences#privacy 
A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült. 

 
 

Edge 

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k 

szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata. 

Böngésző url: nincs 
A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült. 
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A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak 

azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az 

adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra 

kerül sor.  

Tevékenység 

megnevezése és az 

adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Honlap látogatása 

Cél a honlap 

rendeltetésszerű és 

színvonalas működésének 

biztosítása,  

a szolgáltatásaink 

minőségének ellenőrzése 

és javítása,  

a rosszindulatú, 

honlapunkat támadó 

látogatók beazonosítás, 

a látogatottság mérésére,  

statisztikai célok 

társaságunk 

jogos érdeke 

IP cím  

a látogatás 

időpontja  

a meglátogatott 

aloldalak adatai, 

az Ön által 

használt operációs 

rendszer és 

böngésző típusa 

nem releváns 
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Űrlap beküldése 

adatkezelés célját LEÍRNI 

hozzájárulás pl: természetes 

személy családi és 

utóneve 

lakcím 

szig.sz 

email cím 

telefonszám 

IP cím 

180nap 

Hírlevél feliratkozás 

a szolgáltatáshoz 
hozzájárulóknak a 
Társaság személyre 
szabott marketing 
ajánlatokat készít és küld, 
őket üzletszerzési célból 
megkeresi, illetve a 

Társaság által 

forgalmazott termékekről 

és szolgáltatásokról 

tájékoztatókat küld. 

hozzájárulás név 

email cím 

 

hírlevélről 

történő 

leiratkozásig 

Hozzászólás cikkhez hozzájárulás név 

email cím 

dátum 

visszavonásig 

Hozzászólás adatlaphoz, 

vendégkönyvhöz 

hozzájárulás név 

email cím 

IP cím 

dátum 

visszavonásig 

Direkt marketing 

szolgáltatás 

az Ön vásárlói 

szokásainak elemzése 

alapján  

személyre szabott 

ajánlatokat készítünk és 

küldünk,  

üzletszerzési célból Önt 

megkeressük,  

az általunk forgalmazott 

termékekről és 

hozzájárulás teljes név, 

e-mail cím,  

telefonszám (nem 

kötelező) 

egyéb, nem 

kötelezően 

megadandó 

adatok, pl. 

érdeklődési kör, 

lakhely, stb 

direkt 

marketing 

szolgáltatásról 

leiratkozásig 
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szolgáltatásokról 

tájékoztatókat küldünk. 

 

Ügyintézés, panasz 

 észrevételre, panaszra 

válaszadás 

  

 jogi 

kötelezettség 

 teljes név 

 e-mail cím 

 telefonszám 

 levelezési cím 

 egyéb személyes 

üzenet 

 5 évig 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a gyali.liliomovi@gmail.com e-mail, illetve 

postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat indokolatlan késedelem nélkül, 

legfeljebb 28 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

Fenti esetekben a legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a 

számlázáshoz, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, 

ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, 

szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő 

tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok a Szerződés megszűnését követő 180. naptári 

nap törlésre kerülnek. 

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes 

adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.  

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a 

Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor 

fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. 

A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 

vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

 a regisztráció törlésével, 

 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 

 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy 

felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  3  napos határidővel 

vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos 

érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is 

kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk 

bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató 

regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – 

szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető 

eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

Egyéb adatkezelési kérdések 
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Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, 

adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne 

használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre 

bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási 

kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és 

munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – 

jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint 

biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan 

hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen 

egyéb jogosulatlan felhasználástól. 

Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Ön az adatkezelésről  

 tájékoztatást kérhet, 

 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, 

kiegészítését,  

 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a 

kötelező adatkezelés kivételével), 

 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 Telefon: +36 (1) 391-1400 

 Fax: +36 (1) 391-1410 

 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a 

megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

 adatairól,  

 azok forrásáról,  

 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 

 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységükről,  

 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 

megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 28 napon belül adjuk meg 

tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett 

költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a 

tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben 

tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, 

továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, 

kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem 

kézhezvételét követő 28 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton 

közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 28 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről 

Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, 

abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 

intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 

korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért 

egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett 

választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is 

fordulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna 

panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében 

– keresse meg Társaságunkat. 

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások 

betartására: 

 Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

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

információszabadságról (Info tv.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
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 a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről), 

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény (Grtv.) 

 az "Online Privacy Alliance" ajánlásait. 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó 

a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi 

nyilatkozatban foglaltakat. . Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a 

sajátdomain.hu/adatkezeles (ide írja az adatvédelmi tájékoztató url-jét) weboldalon történik. 

 

A honlapunkon nincsenek egyéb elérhető weboldalak, az intézmény 

honlapjának adati eléréséhez nem szükséges regisztráció, melyhez személyes 

adatok megadására lenne szükség, űrlapot, webshopot, hírlevélküldést, 

adatlap modult, hozzászólási lehetőséget nem üzemeltetünk, azaz a honlapon 

semmilyen GDPR hatálya alá eső adatot nem kezelünk. 

A honlapra felkerült képekhez, videókhoz hozzájárulási nyilatkozatot 

töltenek ki szülők a személyiségi jogok védelme érdekében. 
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17.  Záró rendelkezések 
 

A szabályzat személyi hatálya  
 

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed a Gyáli Liliom Óvoda alkalmazotti 

jogviszonyban álló dolgozóira (vezető, pedagógus, nevelést -oktatást segítő és egyéb 

alkalmazottak) és óvodájára nézve kötelező érvényű. Az adatkezelési szabályzat a 

fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.  

Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő dátummal létesített óvodai 

jogviszony esetén a kiskorú óvodás szülője köteles tudomásul venni, a beiratkozáskor az 

intézmény adatkezelési tevékenységéről írásban tájékoztatni kell. Az óvodás gyermek 

adatkezelés időtartama a jogviszony létesítésétől kezdődően legfeljebb az óvodai 

jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képez ez 

alól a nem selejtezhető törzskönyv, a fejlődési és mulasztási napló, az csoportnapló, 

amelyekre vonatkozóan az irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével 

az adatkezelést meg kell szüntetni.  Adatkezelési szabályzatunkat a jóváhagyást követő 

dátummal létesített munkavállalói jogviszony esetén a munkavállaló köteles tudomásul 

venni, erről a Munka törvénykönyve 76.§ (6)-(7) bekezdése, valamint a 76/B. § szakaszai 

szerint készült írásos tájékoztatóban figyelmét fel kell hívni. A munkavállalók adatainak 

kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év 

december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően 

megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell 

szüntetni.  

 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat 

karbantartásáért az intézmény vezetője a felelős.  

 

A szabályzat tárgyi hatálya 
 

Az óvoda által vezetett személyes adatokat tartalmazó, illetve a személyes adatokat nem 

tartalmazó nyilvántartásokat, valamint az azokból történt adattovábbításokat, továbbá az 

óvoda által elérhető személyes adatokat tartalmazó, nem saját nyilvántartásokat jelen 

szabályzat tartalmazza. A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért 

az intézmény vezetője felelős. 

Az óvodában nyilvántartott adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, illetve sérülés, törlés vagy megsemmisülés ellen. 

Iratot munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről kivinni, valamint a munkahelyen 

kívül feldolgozni, tárolni csak az intézményvezető engedélyével lehet, azzal a feltétellel, 

hogy az irat tartalmát illetéktelen személy ne ismerje meg. Az iratok kezelése, tárolása 

során ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy illetéktelen személy az iratok tartalmába 

betekintést nyerjen.  

Az iratokat az intézményben zárható helyiségben, elkülönítetten kell tárolni. A 

munkavégzés céljára szolgáló irodákat a közalkalmazott távozásakor kulcsra kell zárni.  

 

 

 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban 

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

íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűle 
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igénylőlap-közérdekű adat megismerésére  1. sz. melléklet 
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IGÉNYLŐLAP 
 

közérdekű adat megismerésére 
 

Az igénylő neve*: 

Levelezési cím: 

Napközbeni elérhetőség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím): 

Az igényelt közérdekű adatok meghatározása: 

Az adatokról másolat készítését: 

 igénylem 

 nem igénylem 

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni! 

Az elkészített másolatokat: 

 személyesen kívánom átvenni 

 postai úton kívánom átvenni 

Vállalom, hogy a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésőbb a 

másolatok átvételéig a Gyáli Liliom Óvoda részére megfizetem. 

Kelt: ..................................................... 

      …………………………………………. 

        aláírás 

 

 
* Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az eljáró képviselő megnevezése.  
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Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről 2. sz. melléklet 
 

Tárgy: Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről  

 

Tisztelt Adatkezelő!  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdés szerinti jogommal élve 

tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről.  

Név:  ..............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok:  ................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Az Infotv. 15. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni a(z) 

........................................................................................................................................... 

[adatkezelő megnevezése] által kezelt személyes adataimról, így azok forrásáról / az 

adatkezelés céljáról / jogalapjáról / időtartamáról / az adatfeldolgozó nevéről, címéről 

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről / személyes adataim továbbítása esetén 

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről / az esetleges adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (aláhúzással 

megjelölendő).  

 

Ezen belül továbbá az alábbi konkrét kérdésem van:  .....................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:  .......................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján az adatkezelő 

köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 

napon belül, közérthető formában, írásban részemre megadni a tájékoztatást. Az Infotv. 

15. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a 

folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még 

nem nyújtott be.”  

Az Infotv. 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az adatkezelő csak 

a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

A tájékoztatás megtagadása esetén az Infotv. 16. § (2) bekezdése értelmében az 

adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely 

rendelkezése alapján került sor.  

A törvényben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem teljesítése esetén, az 

Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll.  

 

Együttműködését köszönöm!  

 

 

 

 

 

Kelt: .................................................................  

 

 

 

 

..................................................................  

Aláírás  
 

 

 



 

Adattörlési nyilvántartás 3. sz. melléklet 
Sorszá

m 

Dátum Tájékoztatás, 

szakmai tanácsadás 

Megfelelés-ellenőrzés Hatásvizsgálat-

észrevétel 

Felügyeleti hatósági 

együttműködés 

 

1/2018.           
 

2/2018.           
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Adattovábbítási nyilvántartás 4. sz. melléklet 
Sorszám Dátum Címzett Személyes adatok köre Jogszabályban 

meghatározott egyéb 

adatok 

Egyéb megjegyzések 

1/2018.           

2/2018.           
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Incidensnyilvántartás 5.sz. melléklet 

Sorszám Incidens időpontja Incidens megnevezése Érintettek köre 
Érintett személyes 

adatok 
Incidens hatása Megtett intézkedések 

1/2018.           
  

2/2018.           
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Megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartás 6. sz. melléklet 

Sorszám Megkeresés időpontja Érintett neve Megkeresés tárgya Intézkedés(ek) Egyéb megjegyzés 

1/2018.           

2/2018.           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

96 / 156 

 

Téves megkeresések nyilvántartás 7. sz. melléklet 

Sorszám Megkeresés időpontja Megkeresés tárgya Intézkedés(ek) Egyéb megjegyzés 

1/2018.         

2/2018.         
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Oktatások nyilvántartása 8. sz. melléklet 

Sorszám Oktatás időpontja Oktatás tárgya Oktató / tréner Résztvevők köre Egyéb megjegyzés 

1/2018.           

2/2018.           
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DPO tevékenységei 9. sz. melléklet 

Sorszám Dátum 
Tájékoztatás, szakmai 

tanácsadás 
Megfelelés-ellenőrzés Hatásvizsgálat-észrevétel 

Felügyeleti hatósági 
együttműködés 

1/2018.           

2/2018.           
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Adattérkép 
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2.sz. melléklet: Körzetlista 

 

KÖRZETLISTA 

 

Ady Endre u.  páratlan oldal 1-től 63-ig  

Ady Endre u.  páros oldal  2-től 22-ig  

Aradi u.  teljes  

Arany János u.  teljes  

Árpád u.  páratlan oldal 1-től 65-ig  

Árpád u.  páros oldal  2-től 74-ig  

Bacsó B. u.  páratlan oldal 1-től11-ig  

Bacsó B. u.  páros oldal  2-től 26-ig  

Bajcsy Zs. U.  páros oldal végig  

Balassa u.  teljes  

Barackos u.  teljes  

Bercsényi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig  

Bercsényi u.  páros oldal  2-től 74-ig  

Bocskai I. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig  

Bocskai I. u.  páros oldal 2-től 74-ig  

Csokonai u.  teljes  

Csontos J. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig  

Csontos J. u.  páros oldal  2-től 66-ig  

Damjanich  páratlan oldal 1-től 73-ig  

Damjanich  páros oldal 2-től 74-ig  

Déryné u.  teljes  

Dobó Katica u.  páratlan oldal 1-től 51-ig  

Dobó Katica u.  páros oldal  2-től 54-ig  

Engels Frigyes u.  páratlan oldal 1-től 13-ig  

Engels Frigyes u.  páros oldal  2-től 14-ig  

Erkel Ferenc u.  teljes  

Fürst Sándor u.  teljes  

Gábor Áron u.  teljes  

Hársfa u.  teljes  

Hóvirág u.  teljes  

Hunyadi J. u.  páros oldal végig  

Ibolya u.  teljes  

Iglói u.  teljes  

Ilona u.  teljes  

Irányi u.  teljes  

József A. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig  

József A. u.  páros oldal  2-től 70/a-ig 

Károlyi M. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig  

Károlyi M. u.  páros oldal  2-től 56-ig  

Kassai u.   teljes  

Kisfaludy S. u.  páratlan oldal 1-től 13-ig  

Kolozsvári u.  teljes  

Kőrösi út  teljes  
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Lehel u.  teljes  

Lejtő u.  teljes  

Liliom u.  páratlan oldal 1-től 27-ig  

Liliom u.  páros oldal  2-től 46-ig  

Mátyás király u.  páratlan oldal 1-től 41-ig  

Mátyás király u.  páros oldal  2-től 62-ig  

Mikszáth k. u.  teljes  

Móra Ferenc u.  teljes  

Munkácsy M. u.  teljes  

Munkás u.  teljes  

Muskátli u.  teljes  

Nefelejcs u.  teljes  

Névtelen u.  teljes  

Nyár u.  teljes  

Ősz u.  teljes  

Patak u.  teljes  

Petőfi S.u.  páros oldal 1-től 53-ig  

Petőfi S.u.  páratlan oldal 2-től 70-ig  

Pesti út  páratlan oldal végig  

Piroska u.  teljes  

Rákóczi F. u.  teljes  

Rozmaring u.  teljes  

Rózsa u.  teljes  

Somogyi B. u.  páratlan oldal 1-től 51/a-ig 

Somogyi B. u.  páros oldal  2-től 58-ig  

Széchenyi I. u.   páratlan oldal végig  

Széchenyi I. u.   páros oldal 102-től végig 

Szegfű u.  teljes  

Szilvás u.  teljes  

Szondi u.  teljes  

Szövetkezet u.  teljes  

Szt. István u.  teljes  

Táncsics M. u.  páratlan oldal 1-től 59-ig  

Táncsics M. u.  páros oldal  2-től 68/a-ig 

Tavasz u.  teljes  

Tél u.  teljes  

Tinódi u.  teljes  

Toldi Miklós u.  páratlan oldal 1-től 13-ig  

Toldi Miklós u.  páros oldal  2-től 16-ig  

Tóth Á. u.  teljes  

Tulipán u. páratlan oldal 1-től 19-ig  

Tulipán u. páros oldal 2-től 36-ig  

Vak Bottyán u.  teljes  

Vasút u.  páros oldal végig  

Vasút u.  páratlan oldal 1-től 15-ig  

Vecsési út  páros oldal 2-től 48-ig  

Vecsési út  páratlan oldal 1-től 65-ig  

Venyige köz  teljes  

Viola u.  teljes  
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Zrínyi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig  

Zrínyi u.  páros oldal  2-től 70-ig  

 

3.sz. melléklet: Szabályzatleltár 

SZABÁLYZATLELTÁR 

 

Szabályzatok Jogszabályi hivatkozás 

INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATOK 

Alapító okirat Nkt. 21. § (2) 

Munkaterv R. 3. § (1) 

Házirend Nkt. 25. § (2)-(4); R. 5. § 

Szervezeti és működési szabályzat Nkt. 25. § (1); R. 4. § 

Pedagógiai program Nkt. 26. § (1); R. 6-11. § 

Továbbképzési program 277/1997. (XII.22.) Kr. 1. § (2) 

Beiskolázási terv 277/1997. (XII.22.) Kr. 1. § (2) 

Gyakornoki szabályzat 138/1992. (X.8.) Kr. 4/B. § (1)-(2) 

Intézményi esélyegyenlőségi program 2003. évi CXXV. tv. 27-29. §  

Közalkalmazotti szabályzat Kjt. 2. § (1) 

Közalkalmazotti tanács ügyrendje Nkt. 73. § (5) e) 

Munkáltatói szabályzat Mt. 17. § (1)-(2) 

Szülői Szervezet szervezeti és működési 

szabályzata 

R. 119. § (2) a) 

Szülői Szervezet munkaterve R. 119. § (2) a) 

MŰSZAKI-ELLÁTÁSI SZABÁLYZATOK 

Munkavédelmi szabályzat Mvt. 2. § (3) 

Kockázatértékelési szabályzat Mvt. 54. § (2)-(3) 

Tűzvédelmi szabályzat 1996. évi XXXI. tv. 19. § (1)-(2) 

GAZDASÁGI JELLEGŰ SZABÁLYZATOK 

Pénzkezelési szabályzat Sztv. 14. § (5) d) 

Leltárkészítési és leltározási szabályzat Sztv. 14. § (5) a) 

Ügyrend Áht. 

Elemi költségvetési beszámoló Áht. 

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai 

teljesítés-igazolás, érvényesítés, 

utalványozás rendjére vonatkozó 

szabályozás 

Áht.; Ávr. 

Intézmény elemi költségvetése 10/2013. (III.13.) Ngm r. 1. § 

Vezetékes- és rádiótelefonok használatának 

szabályzata 

Ávr. 13. § (2) g) 

EGYÉB SZABÁLYZATOK 

Iratkezelés és adatok kezelésének és 

továbbításának szabályzata 

335/2005. (XII.29.) Kr. 1. § (1); R. 84. § (1)-

(2) 

Közérdekű adatok kezelésének szabályozási 

rendje 

Infotv. 30. § (6) 

Oktatási igazolványok kezelési rendjének 

intézményi szabályzata 

362/2011. (XII.30.) Kr. 7. § (2) f) 
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4.sz. melléklet:Munka- és védőruha Szabályzat 

 
 
 
 
 
 
 

Munka- és védőruha Szabályzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült: Gyál, 2017. ………………………..    Készítette:  Lendvay-Kiss Anita 
            intézményvezető 
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Jogszabályi hivatkozás 
 

 

 Munka Törvnykönyve. 165.§ (2) bek. 
 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 79.§ 
 

(1) Végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha-juttatást. 
(2) A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a 
kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.  
(3) A juttatási idő eltelte után a munka, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át. Ha a közalkalmazott i jogviszony a juttatási 
idő letelte előtt megszűnik, a kollektív szerződés rendelkezései irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről történő 
megváltás tekintetében. 

 
 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 

 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő 

egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről 
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Munka- és formaruházat Juttatás rendje 
 

A fent felsorolt szabályok alapján a munkáltató munka- és formaruhát biztosít az általuk 

foglalkoztatott, meghatározott munkakörben dolgozó, közalkalmazottak számára. 

1. A juttatás feltételei 

A fenti szabályok alapján a juttatást igénybe vevők körét és a kihordási időt az alábbi táblázat  

tartalmazza: 

Munkakör Munkaruha megnevezése Formaruha 

megnevezése 

Kihordási idő 

Intézményvezető 

2 részes tréning 

ruházat+cipő 

Alkalmi ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

pamut nadrág+póló  2 év 

Intézményvezető 

helyettes 

2 részes tréning 

ruházat+cipő 

Alkalmi ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

pamut nadrág+póló  2 év 

Óvodatitkár 
 Alkalmi ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

Óvodapedagógus 

2 részes tréning 

ruházat+cipő 

 2 év 

pamut nadrág+póló  2 év 

Logopédus pamut nadrág+póló  2 év 

Pszichológus pamut nadrág+póló  2 év 

Dajka pamut nadrág+póló  2 év 

Pedagógiai 

asszisztens 

(csoportban) 

pamut nadrág+póló  2 év 

pedagógiai 

asszisztens 

(rodában) 

pamut nadrág+póló Alkalmi ruházat+alkalmi 

lábbeli 

2 év 

Karbantartó 2 részes munkaruha+póló  2 év 
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2. Fogalmi meghatározások 

Munkaruha: a munkavégzéshez biztosított ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi előírások 

alapján biztosít. 

Formaruha: meghatározott munkakörökben, alkalmi öltözéknek megfelelő ruházat 

Kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a tevékenység 

figyelembevételével 

Lejárati idő kezdete: a vásárlástól érvényes 

 

 

3. Beszerzés módja: 

A munka- és formaruházatot az intézmény vásárolja meg. 

 

 

4. Egyéb rendelkezések 

A munka- és formaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a 

munkavállaló tulajdona lesz. 

A munkaruha juttatásra való jogosultság a munkaszerződés megkötésétől számított 3 hónap 

próbaidő ledolgozásával kezdődik. 

Ha a munka- és formaruha, a rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a ruházat 

leselejtezhető, a ruházat pótlását az intézményvezető engedélyezheti. Amennyiben az 

közalkalmazottnak felróhatóan rongálódott meg, vagy válik használhatatlanná a 

munkaruházat, abban az esetben annak pótlásáról a dolgozó a saját költségén gondoskodik. 

A kiadott munka-és formaruha állagmegóvásáról, tisztításáról és karbantartásáról a 

munkavállaló saját költségén köteles gondoskodni. 

Annak a közalkalmazottnak, akinek bármilyen okból a kihordási időn belül szűnik meg a 

jogviszonya, a juttatás összegének időarányos részét vissza kell fizetni a munkáltató részére.  

Munka-és formaruha juttatás nem adható Gyed-en, Gyes-en, egy éven belül hat hónapig 

betegállományban lévő, fizetés nélküli szabadságon lévő közalkalmazottnak, illetve aki 

felmentési idejét tölti. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: öregségi nyugállományba 

helyezéskor, rokkantsági nyugállományba helyezéskor, elhalálozás esetén (választható opció). 
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Védőruházat juttatási rendje 
 

A 3. oldalon felsorolt szabályok alapján a munkáltató védőruhát biztosít az általuk 

foglalkoztatott, meghatározott munkakörben dolgozó, közalkalmazottak számára. 

 

Ha megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat az egyes 

kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőruházattal és egyéni védőeszközzel (együtt 

védőfelszerelés) kell ellátni az alábbiakban előírtak szerint. 

A védőfelszerelések, különösen a védőruházat személyes használatra szolgál, azoknak 

kihordási idejük nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük (a 

használati tájékoztató szerint) meghatározott szintű csökkenése esetén azokat ki kell cserélni. 

A Védőruházat beszerzéséről a munkáltató gondoskodik. Csak olyan védőruházatot lehet 

vásárolni, mely rendelkezik munkavédelmi minősítő tanúsítvánnyal. 

A védőruházat tisztításáról az intézmény gondoskodik az előírásoknak megfelelően. 

A védőfelszerelést munkába álláskor veszi át, a dolgozó. 

Ha a dolgozó a munkahelyen többféle kockázatnak van kitéve, akkor a munkavállalót minden 

egyes kockázatnak megfelelő, illetve azoktól együttesen védő kombinált védőfelszereléssel 

kell ellátni. 

A védőfelszerelésre vonatkozó előírásokat minden munkahelyi vezetőnek ismernie kell, az 

előírásokat a beosztott munkatársai felé érvényesítenie kell. 

A védőfelszerelést átalakítani (a védelmi képességét befolyásolni) tilos! 

Az előírt védőfelszerelés használata nélkül, illetve azok szakszerűtlen használatával, valamint 

a nem megfelelő védelmi képességű védőfelszereléssel munkát végezni tilos! 

Az a dolgozó, aki az előírt és részére biztosított védőfelszerelést nem használja, fegyelmi 

vétséget követ el és a további munkavégzéstől el kell tiltani. 

A dolgozó köteles: 

- a gondjaira bízott védőfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az előírásoknak 

megfelelően használni, 
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- a védőfelszerelést a tőle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani, 

elhasználódást, sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét haladéktalanul 

kezdeményezni. 

A védőruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak felróható okból 

bekövetkezett olyan mérvű változás után szabad, amely a védőruha rendeltetésszer 

használatát nem teszi lehetővé. Minőségi csere indokolt esetben (pl. terhesség) elfogadható. 

Védőruházatok munkakörönkénti meghatározása: 

 

Munkakörök 
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Intézményvezető X  X  

Intézményvezető 

helyettes X  X  

óvodatitkár   X  

óvodapedagógus X  X X 

logopédus   X  

pszichológus   X  

pedagógiai 

asszisztens X  X  

dajka X X X X 

karbantartó   X X 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 
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Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Munkaruha szabályzatban foglalt előírásokat 

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

igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

A Munkaruha juttatás szabályzata a fenntartó jóváhagyását követően válik hatályossá. 

Függelékek 

 

1.sz. függelék: Munkaköri leírások 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 
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ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

1. Személyes adatok: 

Név: 

Születési hely: 

Szakmai végzettség: 

 

2. Munkakör: 

Beosztás:   óvodapedagógus 

Helyettesítés: Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes utasítása alapján. 

 

3. Munkavégzés: 

Hely:    Gyáli Liliom Óvoda 

Heti munkaidő:  Heti 40 óra/hét 

Kötelező óraszáma:  32 óra/hét 

Óvodán belül eltöltött idő: + 4 óra/hét 

Minden nevelési év elején kiadott munkaidő beosztás alapján. 

 

4. Követelmények: 

Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, isk.-i végzettség: Óvónőképző 

Főiskola. 

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7 évenként i 

120 órás továbbképzés elvégzése. 

 

A munkakör betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

 Képes a gyerekekkel és szüleivel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő 

magatartást tanúsítani. 

 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg. 

 Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét 

 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 

 Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és politikai semlegességet. 
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 A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a 

magánéletben is betartja. 

 Köteles hivatásához méltó magatartást tanúsítani. (munkaidején kívül is!) 

 A gyermek érdekében együttműködni munkatársaival, szülőkkel és más 

intézményekkel. 

 

5. A munkakör célja: 

A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, 

nevelése, fejlesztése, oktatása. 

 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

 A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra) pedagógiai-szakmai feladatok, tanügyi-

igazgatási, adminisztratív teendők 

 Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény [Nkt.] előírásai alapján) 

 Gondozó tölti, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, 

melyre írásban tervszerűen is felkészül. 

 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, 

annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

 Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 

gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni 

fejlettségi szintjük figyelembevételével. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját 

egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül. 

 Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, 

udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 

 Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, 

idő, eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 

 Tanév elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. 

Éves pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 

 A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is 

rögzíti. Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az óvoda vezetőjét és az 

érintett gyerek szüleit (annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, 

tanácsot, segítséget kér az óvodavezetőtől, a gyermekvédelmi felelőstől vagy a 

családsegítőtől. 

 Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, azonnali jelzéssel él a gyermekvédelmi 

felelős és az óvodavezető felé. 
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Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők:  

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája 

során betartja. 

 A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges 

módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, 

azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 

szüleivel. 

 Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a 

műveltségbeli fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 

 Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez. 

 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót. 

 Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres 

elmulasztásáról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői 

vagy rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében). 

 Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

 Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, 

logopédus, gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles 

gyerekekről. 

 Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályiról, feltételeiről. 

 Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: heti rend, csoportos 

szokásrend, nevelési terv (három hónapos bontásban); heti ütemterv szintjén, játék, 

mozgásfoglalkozások tagolásban. 

 Évente legalább kétszer kitölti a „fejlettségfelmérő lapot”, mely a gyerek aktuális 

fejlettségi állapotát tükrözi. 

 Ennek alapján készíti el a gyerekek fejlesztési tervét 

 

6. Általános szabályok (a Kjt., Nkt. előírásai alapján): 

A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások: 

 A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató 

határozza meg. 

 A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 
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 Szorgalmi időben szabadság igényét az óvodavezetőtől írásban kérelmezheti. 

 A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a 

munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

 Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot 

visszarendelhet. 

 Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum 2 órával jelezni 

kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások: 

 A gyerekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, a lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), étel 

elfogyasztására való kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő 

lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, 

várakoztatás, videóztatás). 

 Reggel 6οο-tól- 63ο-ig, valamint 17οο órától – 18οο óráig ügyelet ellátására a pedagógus 

beosztható. 

 A gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! Amennyiben a szolgálati idő alatt 

bármilyen baleset történik az óvónő távollétében, a felelősség változatlanul őt terheli. 

Dadus, szakképzetlen növendék, szülő ilyen esetben nem vonható felelősségre. 

 A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe 

tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda 

szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

Egyéb 

 A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői 

engedéllyel lehet. 

 A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve 

az udvaron nem megengedett, ilyenkor a készülékeket kikapcsolt állapotban kell tartani. 

Az ölelkező időben, amikor a váltótárs is ott van, lehet megnézni az esetleges 

üzeneteket. Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre is ekkor kerülhet sor, de ebben az 

esetben is ki kell menni a csoportszobából, hogy a gyerekek ne hallják a beszélgetés 

tartalmát. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében. 

 Hiányzás esetén vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátni. 

 Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit, megóvni köteles, 

azokat a rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 
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 Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet 

dohányozni. 

 

 

 

Egyéb feladatok a teljes (heti 8 óra) kitöltése alatt: 

Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles az alábbi részfeladatokat ellátni az 

óvodavezető, vezető helyettes útmutatása szerint. 

 

 Helyettesítés 

 Szülői értekezlet, fogadóóra tartása. 

 Előadás, beszámoló, gyakorlati bemutató tartása. 

 Szertárfelelős. 

 Könyvtárfelelős. 

 Jegyzőkönyvvezetés. 

 Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése a 

heti 40 órás munkaidőn felül is. 

Pályázatírásban való részvétel. 

Hallgatók gyakorlatának vezetése. 

Óvodán belül eltöltött + 4 óra kimutatásának pontos vezetése határidőn belüli leadása. 

Úszásoktatásra járó gyermekek kísérése, felügyelete. 

A jelentett létszámnak megfelelően az étel darabszám szerinti ellenőrzése. 

A külső világ tevékeny megismeréséhez gondolkodjon biztonságos, külső helyszínekről (séták, 

kirándulások tervezése.) a pedagógiai program alapján. 

Családlátogatást végez, helyszínről feljegyzést készít. 
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7. Záró rendelkezések: 

 

 

Bizalmas információk: 

 

 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/dolgozói, gyermeki, 

szülői/csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat 

fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.  

A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése jogkövetkezményeket von 

maga után. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja. A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 

 

 

Kelt.:        

…………………………………… 

Lendvay-Kiss Anita  

mb. intézményvezető 

        

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom.   

 

Kelt.:        …………………………………… 
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             munkavállaló 

   

 

 

 

 

 

DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

1. Személyes adatok: 

 

 

Név: 

 

Születési hely: 

 

Szakmai végzettség: 

 

Besorolási kategória: 

 

FEOR szám: 

 

2. Munkakör: 

 

Beosztás:   Dajka 

 

Cél, feladat: A Pedagógiai Program eredményes megvalósítása, a 

gyerekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 

segítse az óvodapedagógus munkáját. Az óvodai 

környezet rendjének, tisztaságának fenntartása. 

 

Helyettesítés: Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes útmutatása 

alapján. 

 

 

 

3. Munkavégzés:  

 

Hely:    Gyáli Liliom Óvoda 

 

Heti munkaidő:  Heti 40 óra 

 

Minden nevelési év elején kiadott munkaidő beosztás alapján. 

 

 

4. Követelmények: 
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Alapkövetelmény: Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, isk.-i végzettség: 

minimum 8 általános iskola, előnyt élvez a dajkai szakképesítés. 

 

Elvárt ismeretek: Az óvodai nevelési és egészségügyi előírásainak, belső 

szabályzatainak ismerete. 

 

Szükséges képességek: Szeretetteljes és példamutató viselkedés. 

 

Személyes tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

 

 

Kötelességek:   

 

- A munkafegyelem megtartása, az óvodavezető utasítása alapján az óvoda nyitása és 

zárása.  

 

- Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. 

  

-  A közösségi együttműködés formáinak betartása. 

 

- A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságának tisztelete. 

 

- Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

 

Általános szabályok: * lásd a 3. oldalon 

 

 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN- ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK 

 

 

A gyermekek gondozása, felügyelete: 

 

 

- Betartja a munkafegyelmek a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási 

szabályait és az egészségügyi előírásokat. 

 

- A nevelési és elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve 

ellátja a gyermek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, 

tisztálkodást az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A 

dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti. 

 

- Részt vesz a gyerekek felügyeletében tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül 

hagyni, ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is, részt vesz a rendezvényeken, 

alkalmazotti értekezleteken, a csoport szülői értekezletein. 
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- A gyerekek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, lelki terror, megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés. 

- Külső foglalkozások, séták kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot, elkíséri az 

óvónő útmutatásai szerint segíti a gyermek felügyeletét. 

 

- Gondoskodik a gyermek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről. 

  

- Türelmes, halk szeretetteljes hangnemben beszélget a gyerekekkel, felügyel a 

napközben megbetegedett gyermekre. 

 

- A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 

*Általános szabályok: 

 

- A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások 

- A munka törvénykönyve 134. §-a szerint: 

- (1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a 

munkáltató határozza meg. 

- (2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (5nap) - a munkaviszony első három 

hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni a 

vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, 

írásban, kivéve rendkívüli esetben. 

- (3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 

- (6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből 

megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele. 

- Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 

megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum 2 órával 

jelezni kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 

- A pedagógus és dajka munkatársak, a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, 

munka idejük kezdetekor már átöltözve jelenjenek meg a munkaterületen. 

- Az esetleges késésről és annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 

intézmény vezetőjét. 

- Munkaidő alatt az intézmény területét elhagyni csak a vezető, ill. helyettese 

engedélyével lehet. Az engedélyezett távollétet a Távozási naplóban jelölni kell! 

- Magánjellegű program miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől 

távolmaradást kérni, ha lehetséges előző nap, de legkésőbb megbetegedés esetén a 

munka megkezdése előtt informálni kell a vezetőt és közvetlen munkatársat a 

hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. Betegség 

esetén a hiányzó dolgozó munkaköri feladatait látja el. 

- Jelenléti ívet köteles pontosan vezetni, és minden hónap utolsó napján a vezető 

helyettesnek le kell adni. 

- A szolgáltatásokra az előre meghatározott időpontban hozza-viszi a gyerekeket. 

- Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.  

- Mobil telefon használata a gyermek között nem megengedett. 

- Az óvodában történt legkisebb balesetről tájékoztatni kell a vezetőt, ill. a helyettest. 

- Az intézmény belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel 

megbeszélni nem lehet. 

- A munka idején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül vagy 

közvetve sérti a munkáltatója jó hátterét. 
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- Az óvoda épületéből ételt kivinni nem lehet! Amennyiben ezt megszegi az alábbi 

szankciók lépnek életbe: 

- írásbeli figyelmeztetés 

- fegyelmi 

- elbocsátás 

- A személyes iratokat, értéktárgyakat a zárható szekrényben kell tartani, ezekért 

felelősséget az intézmény nem tud vállalni. Biztonságosabb elhelyezésre 

zártborítékban, páncélszekrényben van lehetőség. Felelősséget az intézmény akkor 

sem tud vállalni. 

- Az intézmény egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS!  

 

 

 

 

- Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. 

- Minden munkatársnak rendelkeznie kell azzal a felelősséggel, hogy általa ítéltetik 

meg az intézmény. Ezért elengedhetetlen a kulturált megjelenés és viselkedés az 

intézményen belül és kívül, valamint a szakmai programokon. 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása: 

- Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja az óvodavezető által megjelölt 

területen. 

- Gondoskodik a munkaterületén található bútorok berendezések naponkénti 

tisztántartásáról. 

- Gondoskodik a textíliák szükség szerinti cseréjéről, mosásba kerüléséről, szükséges 

javításáról. 

- Gondoskodik a gyermekek eszközeinek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről. 

- Gondoskodik a munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók 

kiürítéséről, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztántartásáról. 

- Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, 

locsolásáról, szükség szerinti átültetéséről. 

- Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, 

tisztántartásáról. 

- Az ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az ablaktisztítási, ajtómosási 

feladatokat.  

- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a nyári szüneti és a téli 

szünet után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, valamint a 

radiátorok mögötti szennyeződések eltávolításáról. 

- A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) tisztántartása kiemelt napi feladat, 

melyet szükség esetén naponta többször is el kell végezni. 

- Gondoskodik a mosdók naponta legalább egyszeri vegyszeres tisztításáról. 

- Porszívózást, törölgetést csak akkor végez, mikor gyerekek nincsenek a 

csoportszobában.  

- Ágyazás előtt a csoportszobákat fel kell törölni! 

- Rossz idő esetén az ágyakat lerakni csak akkor lehet, ha a gyerekek már mennek a 

mosdóba! 

- Klórmeszezést pénteken a délutános zárós dajka végzi! Hétfőn a 6-os dajka leöblíti! 

(Gyermek nem tartózkodhat az épületben!!!) 
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- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítását. 

- A rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti 

visszaállításában. 

- Nyáron elvégzi az éves nagytakarítást. 

- Irodák takarítása a reggeli 6-os dajkák feladata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszközök és használatuk 

 

- Takarításhoz szükséges vegyszerek. Használatuk a munkavédelmi szabályok 

betartásával, biztonsági adatlapok áttanulmányozásával, a címkén található adagolás 

betartásával. 

- Szemetes lapát 

- Partvis 

- Felmosóvödör 

- Felmosó (mopp+nyél) 

- Színes törlőrongyok. Használatuk: különböző színek alapján megkülönböztetve, 

portörlésre, mosdók takarítására, wc-k tisztítására, ablakpucoláshoz. 

- Létra. Használatuk a Műveleti utasítás munkavédelemmel kapcsolatos pontban 

leírtak alapján és a Munkavédelmi Szabályzatban, A létrák biztonságos 

használatának követelményei betartásával. 

 

 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok: 

 

- HACCP előírásait – az előírt minimum követelményeket maradéktalanul betartja. 

- Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába. 

- Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyerekek számára tiszta pohárról és 

ivóvízről. 

- A gyermekek étkezési feltételeit biztosítja. 

- Részt vesz az étkezések kulturált lebonyolításában, a gyermekek önkiszolgálásában. 

Segít az ételek kiosztásában, az edények leszedésében, és tisztántartásában. 

 

- A reggeli és uzsonnakészítés munkabeosztás szerint: 

 

- Reggeli:  Konyhás + a 6-os dajkák végzik 

 

- Uzsonna:  Konyhás + kisegítő konyhás 

 

 

Egyéb feladatok, rendelkezések: 
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- Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 

 

- Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 

biztonságos tárolásáért, gazdaságos felhasználásáért. 

 

- Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha a munkaterületen karbantartást 

igénylő állapotot észlelt. (Karbantartó naplóba bejegyzi!) 

 

- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa 

be a vagyonvédelmi előírásokat. 

 

- A munkarend alapján – az intézmény elhagyásakor – ellenőrizze az ajtók, ablakok 

bezárását, csapok és a WC tartály elzárását, az áramtalanítást és a riasztó 

beüzemelését. 

 

- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 

- A csoportszoba textíliáival, eszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol. 

 

- A munkatársi értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösség dajkai 

munkájában részt vesz. 

 

- A munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez 

javaslatot tehet az óvodavezetőnek. 

 

- A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági 

helyzetéről felvilágosítást nem adhat. Az óvoda belső életére vonatkozó értesüléseit 

köteles szolgálati titokként megőrizni. 

 

- Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használhat, (nem a gyerekek között), 

telefont, magánügyeit mindössze (1-2 perc) a munkafolyamat zavarása nélkül 

intézze el. 

 

- A zárós dajka segít az öltözködésnél, de elsősorban ahol kicsik vannak. A zárós 

dajka kíséri a szolgáltatásra a gyerekeket. 

 

- A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében az udvari kapuk zárva tartásáról 

gondoskodik. 

 

 

Eseti dajkai feladatok: 

 

- Szükség esetén a gyermekeket lemossa. 

- Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél segítséget nyújt. 

- Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni. (ünnepekhez kötődően, nyári 

zárás idején, fertőző megbetegedés esetén) 
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- Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén 

azonnal. 

- Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén 

gyakrabban. 

- Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról. 

 

 

LÉPCSŐZETES MUNKAKEZDÉS SZERINTI FELADATFELOSZTÁS: 

 

 

6:00 órától 14:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

 

- Reggel nyitja az óvoda épületét. 

- Saját csoportszoba és az irodahelyiség teljes körű takarítása szellőztetés az 

óvoda egyéb helyiségeiben. 

- Segítségnyújtás a reggeli elkészítésében és betálalásában. 

- Saját csoportjában segíti a reggeliztetést. 

- Délelőtt folyamán csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek 

gondozásával/felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi 

gyümölcsöt. 

- Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtásba mosdó 

használatában és az öltözködésben. 

- 10:30-11:30-ig udvaron segíti a gyerekek felügyeletét. A csoportszoba és a 

hozzátartozó helyiségek (mosdó, öltöző) valamint a személyhez rendelt 

helyiségek/területek takarítása és rendben tartása, ágyazás. 

- Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés 

folyamatában, edények konyhába szállítása. 

- Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása. 

- 12:30-13:00-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása. 

- 13:00-14:00-ig segítségnyújtás az óvodapedagógus munkájához: eszközkészítés 

stb. 

-  

 

 7:30-15:30-ig dolgozó dajka feladatai: 

 

 

- Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek 

gondozásával/felügyeletével kapcsolatos teendőket. Segít a reggeli betolásában. 

Csoportja számára előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

- Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó 

használatában és az öltözködésben. 

- 10:30-11:30-ig: az udvaron segíti a gyerekek felügyeletét. A csoportszoba és a 

hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a személyhez rendelt 

helyiségek/területek takarítása és rendben tartása, ágyazás. 

- Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés 

folyamatában, edények konyhába szállítása. 

- Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása. 

- 12:30-13:00-ig: a személyhez rendelt feladatok helyiségek takarítása, rendben 

tartása. 
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- 13:00-15:00-ig: Az óvodapedagógus munkájában segítségnyújtás, 

ajándékkészítés, eszközkészítés. 

- 15:00-15:30-ig: Segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában. (ébresztés, 

öltöztetés, fektető ágyak elpakolása) 

- A csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása. 

- Tisztálkodási teendők segítése. 

- Uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása. 

 

8:00 órától 16:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

 

- Segít a reggeli betolásában. 

- Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek 

gondozásával/felügyeletével kapcsolatos teendőket. Csoportja számára 

előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

- Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó 

használatában és az öltözködésben. 

- 10:30-11:30-ig: Az udvaron segíti a gyerekek felügyeletét. A csoportszoba és 

hozzátartozó helyiségek (mosdó, öltöző), valamint a személyhez rendelt 

helyiségek/területek takarítása és rendben tartása, ágyazás. 

- Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés 

folyamatában, edények konyhába szállítása. 

- Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása. 

- 12:30-13:00-ig: a személyhez rendelt feladatok helyiségek takarítása, rendben 

tartása. 

- 13:00-15:00-ig: Az óvodapedagógus munkájában segítségnyújtás, 

ajándékkészítés, eszközkészítés. 

- 15:00-16:00-ig: Segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában. (ébresztés, 

öltöztetés, fektető ágyak elpakolása) A csoportszoba uzsonnáztatáshoz 

szükséges funkciójának kialakítása. 

- Tisztálkodási teendők segítése. 

- Uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása. 

- Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó 

használatában és az öltözködésben. 

- Egy csoportszoba takarítása. („C” épület) 

8:30 órától 16:30 óráig dolgozó dajka feladatai: 

 

 

- Megegyeznek a 800 órára érkező dajka feladatával + 1600-1630-ig egy 

csoportszoba takarítása a „A” „B” „C” épületben. 

 

10:00 órától 18:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai (zárós dajka): 

 

 

Takarítási feladatok: 

 

 

- Gondoskodik az óvoda helyiségeinek tisztántartásáról, felnőtt öltöző, mosdó a 

takarítási munkarendnek megfelelően. 
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- Gondoskodik a munkaterületén található bútorok berendezések naponkénti 

tisztántartásáról. 

- Gondoskodik a munkaterületén található szemetes-edények, illetve 

szeméttárolók kiürítéséről, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztántartásáról. 

- Gondoskodik a munkaterületén található növények ápolásáról, gondozásáról, 

locsolásáról, szükség szerinti átültetéséről. 

- Gondoskodik a munkaterületén található szőnyegek, lábtörlők portalanításáról, 

tisztántartásáról. 

- Az ablakok, ajtók szennyezettségétől függően elvégzi az ablaktisztítási, 

ajtómosási feladatokat.  

- Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a nyári szüneti és a 

téli szünet után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról, valamint a 

radiátorok mögötti szennyeződések eltávolításáról. 

- A mellékhelyiségek (mosdó és nevelői WC-k) tisztántartása kiemelt napi 

feladat, melyet szükség esetén naponta többször is el kell végezni. 

- Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos tisztításáról a WC papír 

pótlásáról. 

- Gondoskodik a mosdók naponta legalább egyszeri vegyszeres tisztításáról. 

- Klórmeszezést pénteken a délutános zárós dajka végzi! Hétfőn a 6-os dajka 

leöblíti! (Gyermek nem tartózkodhat az épületben!!!) 

- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során 

érintett munkaterület soron kívüli takarítását. 

- A rendezvényeket követően segédkezik a helyszín rendjének eredeti 

visszaállításában. 

- Nyáron elvégzi az éves nagytakarítást. 

- Kettő csoportszoba takarítása. (épületenként) 

 

Egyéb feladatok: 

 

- Udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó 

használatában és a gyerekek öltözködésében. 

- Konyhai teendők ellátásában segíti a konyhás dajkát és segít az uzsonna 

készítésében.  

- 14:00-tól hazamenő dajkától átveszi a csoport teendői feladatokat. 

-  

 

A csendes pihenőt követő feladatok ellátása: 

 

- ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása 

- a csoportszoba uzsonnáztatásához szükséges funkciójának kialakítása 

- tisztálkodási teendők segítése 

- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása 

- uzsonnáztatás utáni mosogatási feladatok ellátása 

- udvari játéktevékenység/levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó 

használatában és a gyerekek öltözködésében. 

- gyermekek csoportszobai, udvari felügyeletének segítése 

- gyermekek kísérése az igényelt szolgáltatásokra 

- az épületek teljes felelősséggel való zárása. (ajtók, ablakok bezárásának 

ellenőrzése) 
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- Az óvoda kulcsaiért felelősséggel tartozik. 

- 930-tól – 1730-ig dolgozó dajka feladata: Megegyezik a 10 órára jövő 

dajka feladataival. Kivéve: óvoda épületet nem zár.  

- Az épület aulájának takarítása. 

 

 

KONYHAI DOLGOZÓ SPECIÁLIS FELADATAI: 

 

  

I. 730-tól - 1530-ig  

II. 800-tól - 1600-ig  

  

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 

 

Étkezéssel, konyhával kapcsolatos teendők: 

 

- Az ételszállítótól átveszi a reggelit (délelőtt a szállítólevél aláírásával) az 

uzsonnát és az ebédet. A mennyiséget egyezteti az óvodatitkárral, ezután 

ellenőrzi az ételek minőségét a szállítással kapcsolatban a HACCP-előírások 

betartását. Negatív tapasztalatát jelzi a vezetőnek vagy a helyettesnek az 

elkészült jegyzőkönyvet tanúként aláírja. 

- Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, és 

közvetlenül az elfogyasztás előtt - ha szükséges - lehűti vagy felmelegíti a 

megfelelő hőmérsékletre, majd kiadagolja. 

- Délben, amíg a munkatársai vetkőztetik a gyerekeket, hozzálát az ebéd 

szétosztásához, tálalásához (kötény, sapka) legkésőbb ½ 12-kor. 

- Tálalás előtt ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott 

élelmiszerekre is. (születésnapi torta, sütemény) 

- Az ételmintás tasakokat, feldátumozva az étel megnevezésével, aláírással, 72 

órán át, az erre a célra rendszeresített hűtőszekrényben tárolja.  

- A szülők által behozott élelmiszereket csak abban az esetben veheti át, ha a 

tanúsítványt vagy a vásárlás igazolását leadták. 

- Délben a dajkák által kihordott edények, evőeszközök, poharak, mosogatását 

megkezdi higiéniai előírások szerint, kisegítő konyhás segítségével. 

- A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. 

Első fázis a zsíroldás, második a fertőtlenítés harmadik az öblítés, szárítás. 

A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 

A zöldségek, gyümölcsök lemosása szintén egy erre kijelölt mosogatóban 

történik. 

- Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen áttörli, hetente 

egyszer kisúrolja, fertőtleníti. A mosogatáshoz használt eszközöket 

(konyharuha, mosogatószivacs) fertőtleníti áztatással, vagy kifőzéssel. 

- Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelő gép, 

mikrohullámú sütő, hűtőgépek és a villanytűzhely tisztaságára.(havonta 2-szer) 

- Havonta nagytakarítást végez a konyhában, minden mosogatás után felmossa a 

követ. 

- Havonta egyszer (a hónap utolsó szerdáján) átmossa a konyhabútorokat, 

leolvasztja és fertőtleníti a hűtőket. (a hónap első szerdáján) súrolással elvégzi 

az evőeszközök, műanyag bögrék alapos tisztítását. 
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- Nagytakarítás alkalmával a konyhai üvegfal, ajtók, csővezetékek fűtőtestek 

lemosását is elvégzi. 

- A moslékos helyiség takarítása a beosztás szerint! 

- Az uzsonna készítését ½ 2-kor elkezdi, a kisegítő konyhás segítségével. 

-  A konyhában semmilyen más eszközt nem tárolhat. (ruhanemű, újság 

stb…) 

- Reggel 800 - ½9 –ig betolja a reggelit.  

- A ½9 –es dajka csoportjában: segíti a reggeliztetést. 

  

 

Egyéb feladatok rendelkezések: 

 

- Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 

-  

- Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek 

biztonságos tárolásáért, gazdaságos felhasználásáért. 

 

- Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha a munkaterületen karbantartást 

igénylő állapotot észlelt. (Karbantartó naplóba bejegyzi!) 

 

- Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa 

be a vagyonvédelmi előírásokat. 

 

- Betartja a tűz-munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a 

rábízott anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, 

az anyagi lehetőségek szerint. 

 

 

Kisegítő konyhai dolgozó munkaköri feladatai 800 – 1600-ig: 

 

 

- Megegyeznek a konyhai dolgozó feladataival. 

 

- 800 – 830-ig a „B” épületben a 830-as dajka csoportjába betolja a reggelit, segít a 

reggeliztetésben. 

 

 

 

 

Felelősség kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 

 

- munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

- vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

- a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a 

munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért; 
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- a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért; 

elrontásáért; 

- a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek 

illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek; 

- munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

- a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és higiéniai veszélyeztetéséért. 

- köteles évente 1x részt venni a munkaköri egészségügyi vizsgálaton! 

- kötelezettségszegő magatartás!  

- együttműködés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Záró rendelkezések: 

 

 

Bizalmas információk: 

 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/dolgozói, 

gyermeki, szülői/csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy 

helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó 

értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.  

A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése 

jogkövetkezményeket von maga után. A munkaköri leírás módosításának jogát a 

körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. A munkaköri leírás a 

visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 

 

 

 

 

Kelt.:       …………………………………… 

Lendvay-Kiss Anita  

   intézményvezető 
          a munkáltatói jogkör gyakorlója 



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

130 / 156 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, 

annak egy példányát átvettem. 

 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi és 

büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.   

 

 

 

  

 

Kelt.:      …………………………………… 

             munkavállaló 

   

 

 

 

ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

A munkavállaló neve: 

Munkakör: óvodatitkár  

A munkahely neve, címe:  

Gyáli Liliom Óvoda 

2360 Gyál Liliom u. 13-15. 

A kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: 

Az intézmény vezetője 

Helyettesítője:  

Munkaideje: 40 óra/hét 

Besorolása:  

Járandósága:  

 

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

Tisztában van az iratkezelés szabályival. 

Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek. 

 

A munkakör célja: 
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Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása. 

Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok, pedagógiai 

szakvélemények ) levelezések legépelése. 

 

Ügyviteli ügyintézői feladatok 

 Naprakészen vezeti az iktató- és postakönyvet a gazdasági ügyintézővel közösen. 

 Telefonon ügyeletet tart, üzeneteket vesz át és továbbít. 

 Részletes telefonszámla alapján kigyűjti a dolgozók magán beszélgetéseit és azok 

összegét minden hónap 10-ig befizetteti. Ugyanígy köteles eljárni a fénymásolások 

igénybevételével kapcsolatban is. 

 A dolgozók jelenléti ívét megnyitja, illetve a munkaidő nyilvántartást 

(óvodapedagógusoknak) ellenőrzi kéthavi bontásban. 

 A gyerekekkel kapcsolatos nyilvántartások, adatok vezetése, igazolások előkészítése. 

 A belső házipénztár a szabályzatban foglaltak szerinti kezelése. (A belső házipénztár 

szabályzata mellékelve) Óvodai rendezvények bevételének kezelése, fényképrendelés, 

úszás szolgáltatások rendezése, pénzkezelése. 

 Munkakörébe tartozik az intézmény adminisztrációs teendőinek ellátása (jelentések, 

jegyzőkönyvek, pedagógiai anyagok, egyéb levelezések stb.) 

 Pedagógus továbbképzés adminisztratív vezetése. 

 Értekezleten jegyzőkönyvet vezet. 

 Személyi anyag dokumentumainak folyamatos vezetése. 

 Könyvleltár vezetése. 

 MÁV igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést elvégzi – február 5-ig. 

 Fénymásolás, csoportok felé kiosztása. 

 Pedagógus igazolványokat minden év szeptember 15-ig érvényesíti. 

 Dolgozók egészségügyi kartonjainak nyilvántartása, egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat előkészítése. 

A pénztárral kapcsolatban közvetlen ügyintézői tevékenységet lát el. És az óvoda működésével 

kapcsolatos pénzügyi teendőkért teljes anyagi felelősséggel tartozik – a gazdasági ügyintézővel 

közösen. 

 

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: 

Tanügyi- igazgatási feladatok és nyilvántartások 

 Az óvodába felvett gyerekek adatainak rögzítése a gazdasági ügyintézővel. (Csemete 

program folyamatos vezetése) 

 Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti 

rendszerezése. 
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 Az óvoda működéséhez szükséges kisebb eszközök vásárlása, megrendelése 

(tisztítószer, irodaszer) és a megvásárolt eszközök bevételezése, gazdasági 

ügyintézővel. 

 A kis értékű, illetve nagy értékű eszközökről leltár vezetése. A szoba és egyéb 

helyiségek leltárainak elkészítése. 

 Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának 

adminisztrálása. 

 Selejtezés előkészítése, lebonyolítása, 

 Folyóiratok, szakkönyvek, nyomtatványok megrendelése. 

 Kisebb javítási munkálatok megrendelése. 

 

Egyéb: 

 A munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül a legszükségesebb 

esetben használjon telefont. 

 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 

munkavégzésre készen álljon. 

 Munkája során az óvoda berendezési tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 

rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, 

egészségügyi szabályokat. 

 Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja megkérdezi, hogy kit keres, 

majd megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. 

 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet.  

(Távozási napló használata.) 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei (a köznevelési törvény alapján): 

 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 

 A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása. 

 

Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.  

 A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolák értesítése) 

elvégzése. 

 A munkaerő változásait követő nagykönyv vezetése (belépés, kilépés). 

 A munkaruha nyilvántartás vezetése. 

 

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: 

Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők. 
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A vezető távolléte esetén felírja egy erre a célra rendszeresített füzetbe az üzeneteket. Rögzíti, 

hogy ki kereste őt (személyese, vagy telefonon) milyen ügyben, és hogy ki keresse a másikat. 

Beszámolási kötelezettséggel az óvoda vezetőjének és helyettesének tartozik. 

Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik! 

 

Nyilatkozat: 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi felelősséggel tartozom. 

A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően 

használom! 

 

A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Dátum:  

 

 ………………………………….  ……………………………. 

          intézményvezető    munkavállaló 

 

 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Személyes adatok: 

Név: 

Születési hely: 

Szakmai végzettség: 

 

Munkakör: 

Beosztás: Pedagógiai asszisztens 

Cél, feladat:  

 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. 

 A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és 

folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógus munkáját. 

 

Helyettesítés: 

 Az óvodavezető és az óvodavezető helyettesek útmutatása alapján. 

 



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

134 / 156 

 

Munkavégzés:  

Hely:    Gyáli Liliom Óvoda 

Heti munkaidő:  40 óra 

Beosztása: 

 Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés szerint. 

 Szabadságát főképpen az óvodai összevont csoportok, ügyeletek során veheti ki. 

 

Követelmények: 

Alapkövetelmény:   Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, szakképesítés:   Minimum 8 általános iskola, új alkalmazás esetén 

pedagógiai asszisztensi végzettség. 

Elvárt ismeretek:  Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, 

belső szabályzatának ismerete. 

Szükséges képességek:   Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok: Pontosság megbízhatóság, türelem, higiéné, 

segítőkészség. 

 

 

KÖTELESSÉGEK - 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 gyermekek eszközeinek 

előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozásokon 

megfelelően tudjanak dolgozni. 

 Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a 

gyermekek étkezésére. 

 Részt vesz a reggeli, az ebéd és az uzsonnáztatás lebonyolításában. 

 Az udvari levegőztetésnél, sétánál, úszásnál segít a gyermekek öltözködésében, az 

udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez, játék - foglalkozásokat önállóan tart. 

 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 

közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

 A délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett 

foglalkozások előkészítésében, levezetésében. 

 Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 
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 Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban 

tartja, előkészíti a következő napra. 

 Segít a gyermekek hazabocsátásánál.  

 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint 

gyermekekkel gyakorolja.  

 Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott 

pedagógust vagy vezetőt.  

 Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 

 Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok 

útmutatása szerint végzi. 

 

FELELŐSSÉG – KÜLÖNLEGES FELELŐSSÉGEK: 

Személyekért: 

 Az intézmény alkalmazotti körének tagjaiként alakítója és részese a jó munkahelyi 

légkörnek.  

 Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.  

 Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének 

kialakításában.  

 A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő 

pedagógushoz irányítja.  

 A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

Vagyon: 

 Felelős az intézményben lévő iroda-és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű 

használatáért. 

 Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

Pénzügyi döntések: 

 Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése 

után intézkedhet. 

Tervezés: 

 Figyelemmel kíséri a csoportra/gyermekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 

proaktívan segíti. 

 Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.  

Technikai döntések: 

 Betartja a tűz-munka és balesetvédelmi előírásokat. 

 Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 
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 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, 

gyermeki/szülői csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy 

helyetteseinek utasítására tárhat fel. 

 Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 

 

Ellenőrzés foka: 

 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (PP, SZMSZ, KSZ, 

HÁZIREND stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői 

utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. 

 A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekkel is betartatja. 

 Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

 

Kapcsolatok: 

 Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, 

az óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. 

 Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. 

 Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra 

törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja, a hagyományosan kialakult 

kapcsolatainkat. 

 A tudomására jutott információkat titokként kezeli. 

 A szabályzatokat, megállapodásokat elfogadja, betartja. 

Egyéb feladatok: 

 Az épületek előterének a díszítése az aktuális évszaknak, ünnepkörnek megfelelően 

minden hónap 5-ig. 

 Feladatvégzésükhöz tartozik a fénymásolás, nyomtatás amelyet 13ºº-14ºº óra között 

intéznek. 

 Segítik a programok szervezését. (Bábszínház, Cirkusz stb…) 

 Jegyzőkönyvek, pályázatok, adminisztratív munkák gépelésében előkészítésében részt 

vesznek. 

 A munkaidő nyilvántartó lapok; jelenléti ívek összegyűjtése. 

 Segít az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. 

 Egyéb alkalmankénti megbízásoknak eleget tesz. 

 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült: 
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 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény2.sz. melléklete 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 

Javaslattételre jogosult:  az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. 

 

Véleményezésre jogosult: 

 intézményvezető választás 

 éves munkaterv értékelés 

 

Döntésre jogosult: 

 pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben 

 

Részvételi jog:  illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodóan a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. A munkaköri leírásban 

foglaltak nem teljesítése vagy megszegése jogkövetkezményeket von maga után. 

Kelt.: 

 ____________________________ 

  Lendvay-Kiss Anita 

  mb. intézményvezető 

 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 
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Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Kelt.: 

 

 

 ____________________________ 

        munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARBANTARTÓ, PARKGONDOZÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

A munkakört betöltő neve:  

Képesítési előírás:  

Munkaidő:  

Munkavégzés helye:  

Sürgős üzemzavar elhárítása érdekében ez az idő meghosszabbítható, a többlet idő 

lecsúsztatható. 

Munkáltatója az intézmény vezetője. 

Nevezett jelenléti ívet tartozik vezetni, melybe naponta beírja a munkába érkezés és távozás 

idejét. 



Gyáli Liliom Óvoda  

2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM azonosító: 032993 

 

139 / 156 

 

A jelenléti ívet minden hó 1-jéig kell leadni az intézmény vezetőjének. 

Szabadság kiadására intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés alapján kerül sor. 

Szabadságigényét 3 nappal előre köteles bejelenteni. 

Betegség esetén azonnal köteles értesíteni munkahelyét. 

A műhely tisztaságáért, rendjéért felel. 

Az óvoda kulcsait megőrzi, azokért felel. A kulcsokat másra nem bízza. 

 

Munkaköri feladatok 

 

Park gondozási feladatok: 

 az óvoda kijelölt területének fásítása, füvesítése 

 a talaj megmunkálása, ahol erre lehetőség van, gépi úton történik 

 fák, bokrok szükség szerinti metszése, virágok gondozása 

 a füves, fás, bokros részek szükség szerinti öntözése 

 az intézmény teljes területének gyomtalanítása, az utcai részeken gyomíróval 

 a fű rendszeres vágása, összetakarítása 

 homokozók rendszeres felásása, nyári időszakban locsolása. 

 

Dajkákkal megosztva, közösen tartoznak elvégezni: 

 az intézmény területének tisztántartását (parkoló tisztántartása) 

 téli időszakban a közlekedő utak, járdák, hótól való eltakarítását, jegesedés esetén 

homokkal történő felszórását. 

 kiszállított étel konyhába történő bevitele - 2 és 4 csoportos épületbe. 

Rendkívüli, tartós havazás esetén külső segítség vehető igénybe a Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Osztályától. 

Karbantartói feladatok: 

 karbantartási füzetből reggelenként a szükséges, fontos munkákat ütemezi, elvégzi 

 javításhoz szükséges anyagok beszerzéséről a gazdasági ügyintézővel történt 

megbeszélés alapján gondoskodik 

 zárak, csapok, szennyvíz-lefolyók rendszeres ellenőrzése, javítása,  

 villanyégők cseréje  

 nyári karbantartás, meszelés, festésnél közreműködés, bútorok, berendezések 

átrakásánál segítségnyújtás 

 udvari játékok rendszeres ellenőrzése, javítása 

 szakértelmet nem igénylő szemléltető eszközök javítása 
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 minden olyan karbantartói munkánál történő közreműködés, melyet külső szakember 

végez, az elvégzett munka figyelemmel kísérése, észrevételek jelentése az intézmény 

vezetőjének 

 ősszel a csatornák tisztítása a falevelektől 

 kerítés folyamatos karbantartása 

 utcai kapuk, zárak folyamatos ellenőrzése, karbantartása. 

 

Egyéb: 

A mérőóra állást (víz, gáz, villany) folyamatosan feljegyzi az erre rendszeresített füzetbe.  

Óvoda postai küldeményét elviszi. 

FEGY riasztás esetén köteles az intézménybe való bejutást biztosítani. 

Munkáját a gyermekek napi rendjének függvényében végzi, a vezető tudomásával és az 

óvónőkkel megbeszélve. 

Munkaideje alatt az óvoda területén köteles tartózkodni. Távozáshoz az intézmény vezetője, 

vezető-helyettese engedélyét kell kérni. (Távozási naplóba beírni.) 

A fentiekben nem szabályozott munkákban való részvételre az intézmény vezetőjének előzetes 

egyeztetése alapján kerülhet sor.  

(Berendezési tárgyak készítése, javítása, rendezvények előkészítésében való részvétel stb.) 

A rábízott vagyontárgyak megóvásáról köteles gondoskodni. 

Minden rendkívüli eseményt az intézményvezetőnek haladéktalanul jelenteni kell. 

 

 

 

 

 

 

A munkaköri leírás módosítását a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

 

 

 

Gyál, ……………………………. 

 

                                                                                  Lendvay-Kiss Anita 

       mb. intézményvezető 
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A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

Az Óvoda Baleset- és Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat megismertem, azokat magamra 

nézve kötelezőnek ismerem el, és munkámat ennek megfelelően végzem. 

 

 

                

……………………………… 

                                                                                    munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓVODAPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

Feladatai: 

 Általános feladata, hogy segítse a nevelő munkát. 

 Rendszerszemléletben dolgozik, a gyermek-szülő-pedagógus mezőben végzi a gyermek 

megsegítését. 

 Feladata elsősorban a primer prevenció, melynek keretében közvetett és közvetlen 

módon segíti a gyermek személyiségfejlődését, kognitív és érzelmi fejlődésének 

biztonságát a nevelés-lélektani és a szociálpszichológiai eszközrendszer 

kompetenciahatárain belül. 

 Másodlagos prevenciót végez, melynek keretében a már kialakult probléma gyökerét 

igyekszik megkeresni és azonnali segítséggel próbálja megakadályozni annak 

súlyosbodását. 
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Feladata továbbá: 

 Célja a gyermek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-

oktató munka hatékonyságának elősegítése.  

 Közvetlen segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához. 

 Egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek 

beilleszkedését, társas kapcsolatait javító intézkedésekben.  

 Megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat az óvodában az egyén és az 

intézményi szervezet szintjén. 

 Megszervezi az óvodában az intézményben észlelt személyközi konfliktusok és 

erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat.  

 Megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan, súlyos élethelyzetekben: váratlan 

családi krízishelyzet, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén 

továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító 

intézményhez.  

 A kiemelten tehetséges gyermek tehetséggondozásában a pedagógusokkal közösen 

kidolgozza az együttműködés és az ellátás kereteit. 

 Kiemelt célcsoportja az ötödik életévüket betöltött gyermekek.  

 Segíti a pedagógusok számára a pszichológiai ismeretek elsajátítását. 

 Az intézményből érkezett jelzésnek megfelelően a gyermeket a tanórán, az óvodai 

foglalkozáson megfigyeli, a pedagógussal és a szülővel konzultál, a gyermeket egyéni 

vagy csoportos feltáró és fejlesztő célzatú foglalkoztatásban részesíti. 

 A gyermek ellátását minden esetben csak írásos szülői beleegyező nyilatkozat 

birtokában végezheti. 

 Munkája során maradéktalanul betartja a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexében 

leírtakat. 

 Munkája során kiemelkedően ügyel az adatvédelmi törvény rá vonatkozó előírásaira: a 

tevékenysége gyakorlása közben tudomására jutott különleges adatot csak és kizárólag 

a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása birtokában közölhet harmadik 

személlyel. 

 Lehetőségekhez mérten részt vesz külső esetmegbeszélő csoportokon, szupervízión 

 Kompetenciája erejéig látja el az eseteket: Az intézmény szakfeladatán és 

kompetenciáján túlmutató problémák kezelése érdekében, pontos felvilágosítást ad az 

érintettek számára, a nekik megfelelő intézményekről, szakemberekről és azok 

megtalálási helyéről, elérhetőségének módjáról. Ennek érdekében együttműködik az 

oktatási, egészségügyi, szociális és közigazgatási intézményekkel. 

 Felkérésre szülői értekezletet vagy szakmai előadást tart. 

 A külső kapcsolatok során a dolgozó feladatát maximális szakmaisággal és intenzitással 

úgy végzi, hogy az minden esetben az intézmény szakmai hírnevének növekedését 

segítse elő. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó törvényeket, rendeleteket, 

és azok változásait. 
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 Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a gyermek bármilyen szempontból veszélyeztetve van, 

haladéktalanul él jelzési kötelezettségével a Gyermekjóléti Szolgálat vagy a 

Gyámhivatal felé. 

 A még szakpszichológusi képesítéssel nem rendelkező okleveles pszichológus törekszik 

a szakképesítés mielőbbi megszerzésére.  

 

Munkaidő 

-  ……… óra 

 Ha betegsége, szabadsága, vagy egyéb ok miatt az óráját nem tudja megtartani, erről a 

szülőt, gondviselőt minél hamarabb személyesen értesíti, illetve mindent megtesz azért, 

hogy az információ eljusson hozzájuk.  

 Évi rendes szabadságát a szorgalmi időn kívül veheti igénybe, tanév közben csak 

különösen indokolt esetben vehető igénybe szabadság. 

 

Adminisztráció: 

 Valamennyi általa végzett fejlesztésről Egyéni fejlesztési lapot nyit és ott írásban rögzíti 

a megfigyeléseit, a terápia menetét, az esethez kapcsolódó szakértők és intézmények 

véleményét illetve az ezzel kapcsolatos dokumentumok másolatát.  

 Munkanaplóban rögzíti az általa megtartott órákat. 

 Kérésre valamennyi naplóját haladéktalanul átadja az intézményvezetőnek ellenőrzés 

céljából. 

 

Etikai előírások: 

 Az intézményben dolgozó pszichológusokra a Magyar Pszichológiai Társaság és a 

Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által kiadott Pszichológusok 

Szakmai Etikai Kódexének előírásai kötelező érvényűek. 

 

 

 

 

Titoktartás: 

A Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe részletesen szabályozza a titoktartásra vonatkozó 

kötelezettségeket, melyet ezen Munkaköri leírás aláírásával önmagára nézve kötelező 

érvényűnek fogad el.  

 

Egyéb kötelezettségek: 

Az intézmény eszközeit, könyveit leltár szerint veszi át, arról elismervényt ír alá. A teljes kárt 

köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan 

dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket kizárólagosan kezel vagy használ, kivéve, ha 
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bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (Munka tv. 169. §) A csoportosan 

használt eszközökre csoportos leltárfelelősségi megállapodás köthető, melyet a Mt. 170/B. § 

szabályoz. 

 

Ezen munkaköri leírás új munkaköri leírás kiadásáig érvényes.  

Be nem tartása - a MT-ben és a Kjt-ben szabályozott módon – fegyelmi eljárást von maga után. 

 

 

Gyál, …………………………………. 

        

 ………………………………... 

  intézményvezető 

 

 

 

Alulírott, ………………………..……………, pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pszichológus aláírásommal igazolom, hogy a Munkaköri leírást tudomásul vettem, annak 

előírásait magamra nézve kötelező érvényűnek ismerem el. 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

 

 

…………………………………….…… 

  munkavállaló 
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LOGOPÉDUS 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 
A munkáltató neve, címe: Gyáli Liliom Óvoda 
         2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: Lendvay-Kiss Anita intézményvezető 
 

 

A közalkalmazott neve: ____________________ 

Születési helye, ideje: ______________________ 

Anyja neve: ______________________________ 

Lakcíme: ________________________________ 

 

FEOR:_______ 

Munkakör megnevezése: logopédus 
 

KÖVETELMÉNYEK 
 

Alapkövetelmény Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 

Iskolai végzettség, 
szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

Elvárt ismeretek Az óvoda belső szabályzatainak ismerete. 
Szükséges képességek Önálló munkavégzés. Együttműködés 
Személyes tulajdonságok Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem. 

Példamutató magatartás és megjelenés. 
 

Munkavégzés helye: 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 
 
Munkaideje:  

 Teljes munkaidő: heti 40 óra 

 Kötött munkaidő: heti 32 óra, ebből foglalkozásra kötelező heti 21 óra, egyéb 

tevékenységekre heti 11óra 

 Kötetlen, szabadon felhasználható munkaidő: heti 8 óra 

Munkaidő beosztása: állandó délelőttös műszak  

(délelőttős műszak: kötött munkaidő esetén: 07:30 – 13:30 ) 
 

 Ha betegsége, szabadsága, vagy egyéb ok miatt az óráját nem tudja megtartani, erről a 

szülőt, gondviselőt minél hamarabb személyesen értesíti, illetve mindent megtesz azért, 

hogy az információ eljusson hozzájuk.  

 

Az utasítást adó felettes: 

 

 Intézményvezető 

 Intézményvezető helyettesek 
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A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: 

 

 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 

 10/199. (V.13.) MKM rendelet, 

 Alapító okirat, SZMSZ, 

 Pedagógiai Program 

 Köznevelési Törvény 20/2012.(VIII.31.) 

EMMI Rendelet 

A munkavállaló  

Végzettsége: Főiskola (326/2013. korm.rend. 2.melléklete szerint) 

Képesítése:  gyógypedagógus, logopédus 

Besorolása: PedI./2 
 
 

Munkabér elszámolás: 

Elszámolás módja: Közalkalmazotti bértábla alapján, valamint a A Kormány 454/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelete alapján 
 
Munkabér kifizetés rendje: A munkabért havi rendszerességgel, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 
3. napjáig utalja át a munkáltató a munkavállaló által megadott számlaszám alapján a munkavállaló 
számlájára. 
 
 
Egyéb bér jellegű juttatás 

 Étkezési támogatás: a fenntartó döntése alapján történik. 

 jubileumi jutalom: 25 éves, 30 éves, 40 éves, az óvodával folyamatos munkaviszony esetén 
 

 
 

Szabadság:  

Alapszabadság: 21 nap 

Pótszabadság:   A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerint 25 munkanap  

Gyereknap:   16. életévét be nem töltött gyermekek után, 2 nap/ gyermek 

Egyéb pótszabadságok: a Munkatörvény Könyve szerint (pl. tartósan beteg gyermek után +2nap) 

Éves összesen: munkaköri leírás kiadása évében: 46 nap 
 
Szabadság kiadásának módja: törvényi előírásoknak megfelelően 
 

 

A munkavégzés helye:  2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 
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Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik! 

 

Alapvető követelmények az óvodai dolgozók számára: 

 Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, 
munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. 

 Az esetleges késésről, s annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 
intézményvezetőt. 

 A szabadság igénylését lehetőleg írásban, minimum egy héttel azt megelőzően kell 
kérni. 

 A dolgozó megbetegedése esetén lehetőleg előző nap, de a munka megkezdése előtt  
1-2 órával informálni kell a vezetőt vagy a helyettest és a közvetlen munkatársat a 
hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a 
vezetőt, távollétében helyettest. 

 Munkaidő alatt az óvoda épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető 
helyettes engedélyével lehet. 

 Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem 
etikus. A gyerekekről, szülőkről ismert adatokat bizalmasan kell kezelni. 

 A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. 

 Baleset, tűz, bombariadó esetén az előírások mindenki számára kötelező. 
 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 

munkavégzésre készen álljon. 

 Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel 
tartozik. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 
szabályokat. 

 Az intézménybe érkező idegenek udvarias fogadása, eligazítása. 

 A tudomására jutott információkat, adatokat bizalmasan kezeli. 
 

 

1. Munkakör célja 

 

A Gyáli Liliom Óvodában az 5 éves gyermekek szűrővizsgálatának elkészítése. A 

különböző részképesség zavarokkal küzdő gyermekek pedagógiai vizsgálata, 

szakvélemény készítése. 

 

 

2. Munkakör feladatai 

 

 A Gyáli Liliom Óvodában – legalább középső csoportban – valamennyi 

gyermek logopédiai szűrése, valamint az óvodai pedagógusok jelzése alapján a 

súlyos beszédfejlődési zavart mutató gyermekek vizsgálata. 

 Az óvodába járó gyermekek közül a még beszédhibás, vagy más kommunikációs 

(olvasás, írás) nehézségekkel küzdő gyermekek vizsgálata diagnosztizálása. 
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 A feltárt beszédhibák, beszédfejlődési problémák alapján foglalkozási egyéni 

fejlesztési tervnek megfelelően csoport ás órabeosztás elkészítése. 

 A foglalkozások megszervezése a szülőkkel, az óvodák, iskolák vezetőivel, 

pedagógusaival való együttműködés keretében úgy, hogy a logopédiai 

foglalkozások az óvodai munkát és az óvoda szervezett programjait ne zavarják. 

 A foglalkozások anyagát, a gyermekek hiányzását a logopédiai munkanaplóban 

dokumentálja. Az előjegyzett gyermekeket a forgalmi naplóban vezeti. 

 Félévben és a tanév végén értékeli a gyermekeket, valamint elkészíti az év végi 

statisztikát. 

 Folyamatos kapcsolatot, konzultációt tart a szülőkkel, pedagógusokkal, 

mentorral. 

 Konzultációt folytat logopédiai foglalkozásokon résztvevő tanköteles korú 

gyermekek beiskolázásával kapcsolatban. 

 Részt vesz a tanköteles nagycsoportos óvodások diszlexia-prevenciós 

szűrésében. 

 Előtte szülői értekezletet tart a nagycsoportos óvodások szülőinek. 

 A szülőtől vagy az óvónőtől átvett gyermekekre a foglalkozás időtartama alatt 

nagy odafigyeléssel ügyel, biztonságukról gondoskodik. 

 A vizsgálatok során szerzett bizalmas belső információkat szigorúan a 

logopédiai etikai kódex szerint kezeli. 

 

 

Egyéb kötelezettségek: 

 

Felelősséggel tartozik: 

 

 Az óvodás korú gyermekek beszédfejlődési problémáinak szakszerű feltárásáért. 

 A foglalkozások megszervezéséért, megtartásáért. 

 A szakmai követelmények teljesítéséért. 

 Az éves statisztikai és beszámoló jelentés szakmai színvonaláért és hitelességéért. 

 Az önképzésben való részvételért, új fejlesztési módszerek és technikák 

megismeréséért, alkalmazásáért. 

 Valamennyi általa végzett fejlesztésről, írásban rögzíti a megfigyeléseit, és az ehhez 

kapcsolódó szakértői vélemények másolatát. 

 

Egyéb a munkaköri leírásban nem szereplő kérdésekben az intézmény szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak az irányadók. 
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Záró rendelkezések: 
 
 

Bizalmas információk: 
 
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat/dolgozói, 
gyermeki, szülői/csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy 
helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó 
értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.  
A munkaköri leírásban foglaltak nem teljesítése vagy megszegése 
jogkövetkezményeket von maga után. A munkaköri leírás módosításának jogát a 
körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. A munkaköri leírás a 
visszavonásig vagy módosításig érvényes. 
 
 
 
 
 
 
Kelt.:       …………………………………… 

Lendvay-Kiss Anita  
   intézményvezető 

          a munkáltatói jogkör gyakorlója 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom.   

 

 

  

 

Kelt.:      …………………………………… 

             munkavállaló 
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VI. Intézményvezető helyettes munkaköri leírás  

 

 

A munkavállaló neve:    
Munkaköre:    Intézményvezető helyettes / Óvodapedagógus 

Kinevezés módja: A nevelőstestület véleményét figyelembe véve, a vezető 

nevezi ki. 

Kinevezés időtartama:    
Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Intézményvezető 

 

 

1. Az intézményvezető helyettes konkrét feladatai: 

Munkarendje: 

Az intézményvezető helyettes kötött munkaideje 40 óra. 

- Kötelező óraszám 22 óra, melyet a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozásra 

köteles fordítani. 

- Vezető helyettesi teendőit a kötelező óraszámon felül látja el a jogszabályok és a 

vezető kérésének figyelembe vételével.  

Benntartózkodás rendje: 

- Reggeli időszakban: 07:00 – 14:00-ig, illetve 

- Délutáni időszakban: 11:00 – 16:30-ig, 

Mindig elérhetőnek kell lennie, legalább telefonon! 

1.1. A vezető helyettes olyan munkáltatói feladatai, melyet a vezető távollétében vagy 

megbízása alapján lát el: 

 

- Munkarend meghatározása, munkafegyelem betartatása, ellenőrzése. 

- Szabadságolási terv összeállítása, a szabadságok dokumentálása. 

- Hiányzások nyilvántartása. 

- A dolgozók munkavédelmi, baleset és tűzvédelmi oktatásával kapcsolatos teendők 

megszervezése az óvoda munka-tűzvédelmi felelősével. 

- Munkaköri feladatok betartásának ellenőrzése.  

 

2. Pedagógiai feladatai: 

 

- Az óvoda pedagógiai programjának megvalósításában való részvétel. 

- Szakmai segítők munkájának ellenőrzése, koordinálása, gyakornokok segítése. 

- Az óvodai nevelőmunkához segítségnyújtás. 

- Megbízás szerint a nevelőtestületi és munkatársi értekezlet előkészítése, lebonyolítása. 

- A szakmai munkaközösségek segítése.  

- A vezetővel megosztva a szülői értekezleteken, nyílt napokon való részvétel. 

- Az önképzések, továbbképzések megtervezésében, lebonyolításában való részvétel.  

- Középtávú és éves továbbképzési tervek megbízás szerinti összeállítása. 

- Az óvoda információs rendszerének kialakításában való közreműködés, 

működtetésében való részvétel. 
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- Az intézményvezető megbízása alapján a nevelőmunka ellenőrzésében, értékelésében, 

mérésben való részvétel és működésében való aktív együttműködés. 

- Megbízás alapján beszámolók készítése. 

 

3. Tanügy – igazgatási feladatai: 

 

- A gyermekek felvétele, átvétele a vezető távollétében, megbízás alapján. 

- A vezető kérésére a gyermekcsoportok kialakításában való részvétel. 

- A gyermekbalesetek megelőzésére való törekvés. 

- Munkaidő nyilvántartások, jelenléti ívek ellenőrzése. 

- Az intézményen belüli információáramlás biztosítása (honlap, e-mail). 

- Minősítés, tanfelügyelet koordinálása.  

 

4. Egyéb feladatai: 

 

- Az előírás szerinti selejtezésről való gondoskodás. 

- Jogszabályok nyomon követése. 

- A szükséges javítási munkálatok jelzése, selejtezésre való javaslattétel. 

- A munkából való távolmaradáshoz szükséges igazolások begyűjtése, kezelése. 

- Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében való részvétel.  

- A technikai személyzet munkájának közvetlen irányítása, megbeszélések megtartása, 

ellenőrzés végzése körükben.  

- A HACCP programban előírtak betartásának ellenőrzése. 

- A nyári zárás ideje alatt, a vezető távollétében, az időszakos karbantartási munkálatok 

szervezése. 

- A felvételi és mulasztási naplók, csoportnaplók pontos vezetésének rendszeres 

ellenőrzése, azok nevelési év eleji kiosztásáról, nevelési év végi összegyűjtéséről való 

gondoskodás.  

- A gyermekek fejlődési naplójának ellenőrzése a fejlesztő pedagógussal 

együttműködve.  

- A szülők számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatás nyújtása az időpontokról, 

ügyelet iránti igények összegyűjtése. 

- A nevelés nélküli munkanapokkal kapcsolatos szervezési teendők felügyelete. 

- A nevelési munkanapokon a technikai személyzet munkájának szervezése, mikor hol 

legyen a nagytakarítás, hol legyen az ügyeletes csoport, stb. 

- A vezető megbízása alapján az óvoda képviselete fenntartó értekezletein, egyéb 

rendezvényein. 

- Az óvodai dokumentumok összeállításának előkészítésében való részt vállalás 

(munkatervek, beszámolók).  

- A dolgozókról különböző nyilvántartások vezetése (szabadságolási kartonok, 

helyettesítési napló, Taj számok, stb.). 

- A gyermek és munkahelyi balesetek nyilvántartásáról való gondoskodás a 

munkavédelmi felelőssel, a dolgozók számára éves munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatás megszervezése.  
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- Az intézményvezető megbízása alapján az óvodai ünnepek és ünnepélyek 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában az óvónők munkájának 

koordinálása.  

- Az óvoda tárgyi, dologi feltételeinek biztosításában való részt vállalás, beszerzésében 

való segítés, az eszköznorma szerinti igény megszervezése. 

- A selejtezési bizottság tagjaként feldatokban való részt vállalás.   

- Az átadott kulcsokért felelősség vállalása.  

 

5. Bizalmas információk kezelése:  

Az óvoda dolgozóival kapcsolatos, valamint a gyermekek és a szülők személyiségi jogait 

érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak 

szerint jár el.  

Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a vezetési 

teendőket.  

6. A munkakörébe tartozó egyéb feladatok: 

 

- Javaslattételi joga: Hatályos jogszabályok alapján 

- Rendelkezési és intézkedési joga: Hatályos jogszabályok alapján 

- Információt szolgáltathat: Hatályos jogszabályok alapján 

 

7. Kapcsolattartási kötelezettsége:  

Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn: 

- az intézményvezetővel (szakmai, gazdasági témákban) 

- valamennyi pedagógussal 

- a pedagógiai munkát segítőkkel 

Kapcsolatban áll továbbá az óvodai szülői közösséggel.  

 

Gyál,  

___________________ 

Intézményvezető 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget 

vállalok.  

 

 

Gyál,  

 

___________________ 

Munkavállaló 
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2.sz. függelék: Az intézményvezető távolléte esetén  a teljes vezetői jogkör 

gyakorlásának A sorrendje. 

 

Az intézményvezető távolléte esetén teljes vezetői jogkör gyakorlásának a sorrendje: 

 

(A számozással megjelölt sorrendben történik.) 

 

 

NÉV BEOSZTÁS 

1. Lendvay-Kiss Anita intézményvezető 

2. Mezeyné Szennyai Judit intézményvezető- helyettes 

3. Juhászné Túri Kinga intézményvezető- helyettes 
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