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Bevezető

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) meghatározza a Nyugati

Városrészi Óvoda, mint intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét

az  óvoda  külső  és  belső  kapcsolataira  vonatkozó  megállapításokat  a  jogszabályok

szerint, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

1. Általános rendelkezések

Az SZMSZ időbeli hatálya:

- Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján

és határozatlan időre szól. 

- Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

- Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület 

és a KT elnök

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

- Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra

- Az óvodával jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre

- A szülőkre azokon a területeken, ahol érintettek

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:

- Az óvoda területére

- Az óvoda által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán

kívüli programokra

- Az intézmény képviselete szerinti külső alkalmaira
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Az SZMSZ jogszabályi háttere

Törvények:

- 2011.évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.)

- A gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. tv.

- 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)

- 1992. évi törvény a Munka törvénykönyvéről (Mt.)

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Szt.)

- 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

illetve módosításáról.

- 2011. évi CXII. Törvény az Információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról

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

- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,

valamint egyéb törvények módosításáról.

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)

- 2007. évi CLII. Törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

- 1999.évi XLII. törvény a Nemdohányzók védelméről

Rendeletek:

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

- Köznevelési intézmények névhasználatáról

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

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény köznevelési

- intézményekben történő végrehajtásáról

- 363/2012 (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjáról

- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény

- végrehajtásáról

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

- törvénynek a Közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról

- 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

- XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató

- feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél

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

és belső ellenőrzéséről
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- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az Államháztartásról szóló törvény

- végrehajtásáról

- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

- 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb

- gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

- 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási

- szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

- 284/2014.  (XI.  20.)  Korm.  rendelet  az  államháztartás  számviteléről  szóló  4/2013.

(I.11.) Korm. rendelet módosításáról

- 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási

- szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM

rendelet módosításáról

- Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2016.  április  27-i  (eu)  2016/679  rendelete  a

természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő

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

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) GDPR

- 417/2020.  (VIII.  30.)  Korm.  rendelet.  A  közneveléssel  összefüggő  egyes

kormányrendeletek módosításáról.

1.1. A költségvetési szerv jellemzői

Az intézmény neve:Nyugati Városrészi Óvoda

Székhelye:  7623 Pécs, Mezőszél u. 2.   

A tagintézmények neve és címe:

Nyugati Városrészi Óvoda Ajtósi Dürer Utcai Tagóvodája 

7623 Pécs, Ajtósi Dürer u. 2.

Nyugati Városrészi Óvoda Esztergár Lajos Utcai Tagóvodája 

7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 13.

Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvodája 

7633 Pécs, Hajnóczy József u. 7.

Nyugati Városrészi Óvoda Istenkúti Tagóvodája 

7635 Pécs, Nagydeindoli u 2/2.

Nyugati Városrészi Óvoda Közraktár Utcai Sportóvodája 

7631 Pécs, Közraktár u.7.
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Nyugati Városrészi Óvoda Magyar Lajos Utcai Tagóvodája 

7623 Pécs, Magyar Lajos u. 2.

Nyugati Városrészi Óvoda Nagy Jenő Utcai Tagóvodája 

7623 Pécs, József Attila u.20.

Nyugati Városrészi Óvoda Rácvárosi Tagóvodája 

7634 Pécs, Rácvárosi u. 56.

Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája 

7633 Pécs, Radnóti Miklós u.4 

Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Károly Utcai Tagóvodája 

7633 Pécs, Zipernowsky Károly u. 3.

OM azonosító száma: 026993

Törzsszáma: 676504

A költségvetési szerv fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Alapító okirat kelte, száma: 2017.05.30. Ügyszáma: 07-7/-1349-8/2017

Alapítás időpontja: 2001. január 1.

Számlaszáma: 10024003-00339643-00000000

Adószáma: 16628155-1-02

Az intézmény tevékenysége:

A nemzeti  köznevelésről  szóló 2011. évi  CXC. törvény 8 § szerint  meghatározott  óvodai

nevelés.

Három (legalább kettő és fél) éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,

legfeljebb hét éves korig a gyermekek óvodai nevelése. A többi gyermekkel együtt nevelhető,

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálaló konyhán biztosítja.

Szakágazat száma:  851020                                    szakágazat megnevezése: óvodai nevelés
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Kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek:

Kormányzati  funkció

szám

Kormányzati funkció megnevezése

1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátásának szakmai feladatai

3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

A feladatellátását szolgáló vagyon: 

Az  1/11,  3462,  529/69,  569,  592,  529/70,  524/31,  3754/6,  575,  1826,  2398/3  helyrajzi

számokon  nyilvántartott  ingatlanok,  valamint  az  intézmény  leltára  szerint  nyilvántartott

vagyona. 

Vagyon  feletti  rendeltetési  jog:  Pécs  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése

11/2012. (II. 24.) számú rendeletében foglaltak szerint.

Az óvoda  gazdálkodásával  összefüggő  jogosítványok: Előirányzatai  felett  részjogkörrel

rendelkező költségvetési szerv. A gazdálkodási feladatokat a Pécs MJV Polgármesteri Hivatal

Gazdasági  Szervezete  látja  el,  a  két  intézmény  közötti  munkamegosztási  megállapodás

alapján.

Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: 

Az óvoda vezetőjét  PMJV Önkormányzata  Közgyűlése  nevezi  ki  és  menti  fel  a  2011.évi

CXC. tv.  a  nemzeti  köznevelésről  és  a  326/2013.(VIII.30.)  Korm. rendelet  szerint,  egyéb

munkáltatói  jogok  gyakorlója  PMJV  polgármestere. Az  óvoda  alkalmazottjait  illetően  az

intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok  :  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
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 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (KJT)

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

KJT köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

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

köznevelési intézmények névhasználatáról

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

 363/2012 (XII.17.) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

 A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény

1.2. Az óvoda szervezeti felépítése

Óvodatitkárok                                       Intézményvezető

Ügyviteli dolgozók                      

                                    Intézményvezető-helyettes

  Tagóvoda-vezető

             Óvodapszichológus                   Óvodapedagógus                                 

            Gyógypedagógusok                                                      Pedagógus végzettséggel rendelkező

                                                                                                     nevelő-oktató munkát  segítők

                                                                                                                     

                                                                            

                                                                              Nevelőtestület

       

           Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak:                    Kisegítő dolgozók

                Dajkák, pedagógiai asszisztensek
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1.3.  Pénzügyi- gazdasági tevékenységgel kapcsolatos szabályozás

Az intézmény gazdálkodási  besorolása önállóan  működő,  előirányzatai  felett  részjogkörrel

rendelkező  költségvetési  szerv.  Az  óvoda  keretgazdálkodást  folytat,  alaptevékenységét  a

fenntartó által évente jóváhagyott költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből látja el.

Előirányzatainak felhasználása felett részjogkörrel rendelkezik. A gazdálkodással kapcsolatos

pénzügyi-számviteli feladatokat  a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, a két

intézmény között  megkötött Munkamegosztási  megállapodás alapján,  amelynek  tárgya és

célja: Az  Intézmény  és  a  Polgármesteri  Hivatal  egymás  közötti  munkamegosztási  és

felelősségvállalási rendjének szabályozása a gazdálkodási feladatok tekintetében.

A megállapodás alapján az Intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi-ügyintézője látja el. 

Az együttműködés területei: 

 Gazdálkodás 

 Számviteli feladatok

 Adatszolgáltatás 

 Belső ellenőrzés 

Az  együttműködés  nem  csorbíthatja  az  óvoda  jogkörében  maradó  előirányzatok  feletti

szakmai  döntési  rendszerét,  önálló  jogi  személyiségét  és  felelősségét.  Az  intézmények

jogkörében maradó előirányzatokat a fenntartó éves költségvetési rendelete határozza meg. A

költségvetés  végrehajtását  a  fenntartó  által  elfogadott  költségvetési  rendelet  gazdálkodási

rendje, az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok határozzák meg.

Az óvoda kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg. Az intézmény nevében aláírásra az

intézményvezető  jogosult,  akadályoztatása  esetén  aláírási  jogot  gyakorolhat  az

intézményvezető-helyettes.  Rendkívüli  esetben  az  aláírási  jogkört,  írásos  felhatalmazás
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alapján megbízott pedagógus is gyakorolhatja. Az átruházott jogkör gyakorlójának az aláírás

előtt az intézményvezetőt tájékoztatnia kell.

Az intézmény:

 műszaki, karbantartási feladatait, 

 a közétkeztetési feladatok teljes körű ellátását,

 a jogi tevékenységének koordinálását,

a  Pécsi  Ellátó  Központ  (PEK) látja  el két  intézmény  között  megkötött  Munkamegosztási

Megállapodás alapján. (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.)

A  munkaügyi  feladatokat  az  Intézmény  látja  el.  A  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  az

intézményvezető. 

A pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó dolgozók feladat- és hatásköre, munkaköre és

helyettesítése

Az ügyviteli dolgozó (pénzügyi ügyintéző) feladata:

Gazdálkodáshoz  kapcsolódó  ügyek  intézése,  ellátmány  kezelése,  beérkező  számlákkal

kapcsolatos  ügyek  intézése,  kötelezettségvállalások  elkészítése,  szolgáltatási  és  adásvételi

keretszerződések  intézése,  utalások  nyomon  követése,  tagóvoda-vezetők  tájékoztatása,

adatszolgáltatás a gazdasági szervezet számára, az óvodavezető által adott eseti és rendszeres

feladatok  ellátása.  Telefonadózással  kapcsolatos  analitika  vezetése.  Bérleti  szerződések

figyelemmel  kísérése,  bérleti  díjak  beérkezésének  nyilvántartása.  Karbantartási

hibabejelentések Cityops rendszerben történő rögzítése, ügyintézése.

Az ügyviteli dolgozó (munkaügyi ügyintéző) feladata:

Munkaügyi  feladatok  teljes  körű  intézése,  a  munkáltatással  kapcsolatos  dokumentumok

(kinevezés,  átsorolás,  megszűntetés...)  elkészítése  a  KIRÁ-ban,   hóközi  kifizetések

számfejtése,  nyomon  követése,  munkaüggyel  kapcsolatos  analitikák  vezetése,  távollévők

lejelentése, táppénzes igazolások rögzítése és továbbítása a MÁK felé, a munkáltatással és

adózással  kapcsolatos  igazolások  kiállítása,  fizetési  jegyzékek  nyomtatása,  kiosztása,

11



kapcsolattartás a bérkifizetés  kapcsán a MÁK-al,  együttműködés a Gazdasági szervezettel.

Adatszolgáltatás a költségvetéshez,  beszámolóhoz, statisztikához.  Gondoskodás a dolgozók

személyi anyagának naprakész állapotáról. 

2. A működés szabályai

2.1. Az intézmény működésének rendje

A hivatalos munkaidő és nyitva tartás betartásáért és biztosításáért a tagóvodákban tagóvoda-

vezető felel. A tagóvodákban a munkarend változhat, melyet a tagóvoda vezető engedélyez és

koordinál, az alábbi esetekben: 

 szorgalmi időben: 

- hiányzások

- továbbképzéseken való részvétel 

- továbbtanulás 

 nyári szabadságolás ideje alatt 

 munkanap áthelyezéskor 

 iskolai tavaszi, őszi és téli szünet idején, ha gyermek létszám lecsökken. 

Az  óvodapedagógusok  a  gyermekkel,  csak  a  tagóvoda  vezető  tudtával,  az  úti  cél

megjelölésével  hagyhatják  el  az  óvodát.  A  tagóvoda-vezető  akadályoztatása  esetén  az

óvodában  maradó  dolgozót  kell  a  fentiekről  tájékoztatni.  A  tagóvoda-vezetők  a

munkaszervezés során biztosítják, hogy a nyitvatartási időben folyamatosan biztosított legyen

a gyermekek felügyelete, nevelése és a csoportok napirend szerinti foglalkoztatása, 

 Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése előtt fél évvel a nevelési év

folyamán bármikor felvehető, feltéve, hogy minden körzeti, pécsi, három éves és annál

idősebb gyermek felvétele megtörtént.

 Az óvoda egész éven át folyamatosan működik.

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

 Az óvoda  a  karbantartási,  felújítási  munkálatok  elvégzése  céljából  nyáron  4  hétig

zárva van (nyári zárás) melynek időpontjáról a fenntartó döntését követően a szülők

legkésőbb  február  15-ig  az  óvoda  hirdetőtábláján,  honlapján  és  közösségi  oldalán

értesítést kapnak. 
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 A zárva tartás idejére, a szülő kérésére -indokolt esetben - a gyermeket a nyitva tartó

másik intézményegységben helyezzük el. A zárás előtt az igényeket 30 nappal előbb

össze kell gyűjteni.

 A nyári  zárva tartás ideje alatt  heti  egy alkalommal - külön megállapított  beosztás

szerint – a hivatalos ügyek intézésére ügyeletet kell tartani. 

 Az óvodai nevelés nélküli munkanapok egy nevelési évben nem haladhatják meg az 5

napot.  Ezekről  a  napokról  legalább  7  nappal  előbb  a  szülőt  értesíteni  kell.  A

gyermekek felügyeletéről az óvoda gondoskodik, amennyiben azt a szülő nem tudja

megoldani.

 Rendezvények  esetén  az  óvoda  nyitását  és  zárását  az  intézményvezető,  illetve  a

tagintézmény vezető rendeli el.

 Az óvodában politikai célú tevékenység nem folytatható.

2.2. A gyermekek fogadásának rendje (nyitva tartás)

 Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel, hétfőtől - péntekig.

 Az  óvodák  napi  nyitvatartási  ideje  6-17-ig,  ill.  6.30-17-ig.  A  szülők  igényeihez

igazítva évente felül kell vizsgálni, módosítás esetén a fenntartó engedélye szükséges.

 Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.

 Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajkák nyitják.

 A gyermekek napirendjét a csoportnaplókban rögzítik az óvodapedagógusok.

2.3. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje

 Az intézmény nyitva tartási idejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodnia.

Akadályoztatásuk esetén az arra megbízott személy jogosult az intézkedésre. 

 Tagintézmény-vezető  benntartózkodása  munkarendjéhez  igazodik,  távozásakor

megbízott  óvodapedagógus  felel  az  intézmény  biztonságos  működéséért.  A

közalkalmazott  felelőssége, intézkedési jogköre -eltérő rendelkezések hiányában- az

intézmény  működésével,  a  gyermekek  biztonságának  megóvásával  összefüggő,

azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

2.4. Az óvodapedagógusok munkarendje
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 A  teljes  munkaidő  8  óra,  az  óvodapedagógusok  kötött  munkaidejét  a  Nemzeti

köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg. A pedagógus a kötött

munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra köteles fordítani.

 A kötött  munkaidőn  felüli  a  nevelő-oktató  munkával  összefüggő  rendszeres,  vagy

esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést a tagintézmény vezető adja.

 Az óvodavezető határozza  meg, hogy a munkaidő óvodai  foglalkozásokkal  le nem

kötött  részében  melyek  azok  a  feladatok,  amelyeket  az  óvodapedagógusnak  az

intézményben  és  melyek  azok  a  feladatok,  amelyeket  intézményen  kívül  lehet

teljesíteni.  

 Pedagógus munkakörben a kötött munkaidőn felül hetente max. 4 órában elrendelhető 

munkavégzés az éves feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, gyermekek 

értékelése, mentorálás tevékenység, családokkal történő közös programok stb.)1

 A pedagógusok munkarendjét  és  a  helyettesítési  rendet  a  tagóvoda-vezető  állapítja

meg az intézményvezető jóváhagyásával. 

Alapelv az óvoda zavartalan működése.

2.5. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje és a 
munkavégzés általános szabályai

 A munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes 

állapotban megjelenni. 

 A munkaköri feladatok tartalmazzák azokat a feladatokat, amelyeket az intézményben,

és amelyeket az intézményen kívül kell ellátni.

 A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradás okát lehetőleg egy nappal, de 

legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni a tagóvoda-vezetőnek, hogy 

helyettesítéséről intézkedhessen.

 Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetben a vezető 

engedélyével hagyhatják el az intézményt. A munkaidő beosztását a tagóvoda-vezető 

engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti el. Munkáját 

az általában elvárható szakértelemmel, gondossággal a munkájára vonatkozó 

szabályok, előírások szerint köteles végezni.

 Az alkalmazottak munkarendjét az éves Munkaterv tartalmazza. 

 A munkaidő beosztás tartalmazza az intézmény összes alkalmazottjának hetenkénti,

illetve naponkénti munkaidő beosztását a kötelező óraszámok figyelembevételével.

1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62§(8) alapján
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2.6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

Belső kontroll rendszer

A  belső  kontrollrendszer  a  költségvetési  szerv  által  a  kockázatok  kezelésére  és  a

tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a

célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:

 A  tevékenységeket,  műveleteket  szabályszerűen,  valamint  a

megbízható  gazdálkodás  elveivel  (gazdaságosság,  hatékonyság,

eredményesség) összhangban hajtsa végre

 Teljesítse az elszámolási kötelezettségeket

 Megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak

 Megvédje  a  szervezet  erőforrásait  a  veszteségektől  és  a  nem

rendeltetésszerű használattól

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei:

 Biztosítsa  az  intézmény  felelős  vezetői  számára  az  információt  az

intézményben  folyó  nevelő-oktató  munka  tartalmáról  és  annak

színvonaláról.

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását,

biztosítsa az intézmény törvényes belső utasításokban előírt pedagógiai

működését.

 Fogja át a pedagógiai munka egészét.

 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok,

az országos óvodai alapprogram, valamint a pedagógiai program szerint

előírt) működését.
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A  pedagógiai  munka  eredményessége,  pedagógiai  programban  meghatározottak

megvalósítása és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrizni, értékelni kell

az alkalmazottak munkáját.  A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó

pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése.

Az  intézményvezető  és  a  tagintézmény-vezetők  az  írásban  rögzített  munkamegosztás

alapján ellenőrzik, értékelik a dolgozók munkáját a hatályos jogszabályok és a pedagógiai

program alapján. Az ellenőrzési terv az óvoda éves munkatervének része.

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés:

 területeit

 módszereit

 ütemezését

 az ellenőrzést végzők személyét

Az ellenőrzés célja

 a  tervezett  pedagógiai  feladatok  kellő  időben  és  megfelelő  minőségben  történő

megvalósulása,

 megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése,

 a tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai céllal

 a pedagógiai program megvalósulásának ellenőrzése, ténymegállapítás és értékelés

 visszajelzés a pedagógusnak munkája színvonaláról,

 a vezetői irányítás, tervezés segítése.

Az ellenőrzési terv konkrét területeit, módszereit, ütemezését az éves munkaterv tartalmazza. 

A nevelési év záró értekezletén a vezető értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének

eredményeit, illetőleg az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket

meghozza.

A rendkívüli ellenőrzésről a vezető, illetve tagintézmény-vezető dönt.

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:

- tagintézmény-vezető
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- intézményvezető-helyettes

- szülői szervezet

- szakmai munkaközösség

Ellenőrzési területek 

 munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége

 munkafegyelemmel összefüggő kérdések

Ellenőrzés fajtái

 tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint

 spontán, alkalomszerű 

 folyamatos, napi ellenőrzés 

A tagintézmény-vezetők önállóan is végeznek ellenőrzést. A tanügyi dokumentumok, szakmai

munka,  munkarend,  munkafegyelem  ellenőrzésében  a  tagintézmény-vezetők,  illetve

megbízott személy is részt vehet.

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelés keretében kell megbeszélni. Az általános tapasztalatokat

a nevelőtestülettel ismertetni kell legkésőbb a nevelési évet záró értekezleten.

2.7.  Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 
az óvodával.

 A  belépés,  benntartózkodás  engedélyezése  minden  esetben,  előzetesen  egyeztetett

időpontban, megfelelő információk beszerzését követően történhet meg. 

 Az intézményben,  valamint  az  intézményen  kívül  a  gyermekek  részére  szervezett

rendezvényeken  a  népegészségügyi  termékadóról  szóló  2011.  évi  CIII.  Törvény

hatálya  alá  tartozó,  továbbá  alkohol-  és  dohánytermék  nem  árusítható,  nem

fogyasztható.

 A  gyermeket  kísérő  szülők  kivételével,  az  óvodával  jogviszonyban  nem  álló

személyek  az  óvodatitkárnak,  illetve  a  tagintézmény-vezetőnek  jelentik  be  milyen

ügyben jelentek meg az óvodában.
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 Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az

intézményvezetőnek, tagintézmény vezetőnek jelenti be.

 Amennyiben az intézményben nem tartózkodik óvodatitkár,  a külső személyeket az

intézményvezetőhöz, tagintézmény-vezetőhöz kell kísérni.

 Ellenőrzésre  és  látogatásra  mindazok  a  fenntartó  és  felügyeleti  szervek  képviselői

jogosultak,  akik  számára  ezt  a  jogszabályok  lehetővé  teszik.  Tájékoztatást,

adatszolgáltatást csak az intézmény vezetője vagy megbízottja adhat.

 Az  óvodai  csoportok  és  foglalkozások  látogatását  az  intézményvezető,  tagóvoda-

vezető engedélyezi.

 Az  óvoda  konyháját  bérlő  vállalkozó  dolgozója  köteles  megismerni  az  óvoda  rá

vonatkozó  szabályait,  melyet  az  intézményvezető,  a  tagintézmény-vezető  a  helyi

körülményeknek megfelelően ismertet.

 A nevelési időn túl külön térítéses szolgáltatást a vállalkozó csak írásos szerződéssel –

azok betartásával  –  hivatalos  engedéllyel  végezhet.  Az időpont  módosítása  csak  a

tagintézmény-vezető  engedélyével  történhet.  A  szolgáltatás  ideje  alatt  előforduló

esetleges gyermekbalesetekért a felelősség a vállalkozót terheli.

 Az  óvodában  munkavégzés  céljából  (pl.  karbantartó)  érkező  személyekről  az

óvodavezetőt  vagy  a  tagintézmény-vezetőt  azonnal  értesíteni  kell,  bármely  az

alapfeladattól eltérő, tevékenységet végezni csak az óvodavezető, ill. a tagintézmény-

vezető tudtával és engedélyével lehet.

2.8. Tagintézményekkel való kapcsolattartás

A  tagóvodákban  a  nevelőtestületek  önállóan  működnek,  olyan  ügyekben  hozhatnak

döntést,  amelyek  kizárólag  a  saját  szervezeti  egységüket  érinti.  Az  intézmény

közösségeinek tevékenységét a tagóvoda-vezetők, és a választott közösségi képviselők

segítségével  az  intézményvezető  fogja  össze.  Nevelési  évenként  a  kapcsolattartás

bővebben az éves munkatervben kerül megfogalmazásra.

A kapcsolattartás formái:

 Vezetőségi  megbeszélés havonta,  illetve  igény  szerint  az  időpont  előzetes

egyeztetésével, beszámoló a tagintézmény munkájáról, illetve információk, feladatok

átadása
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 Napi kapcsolattartás személyesen, interneten, telefonon 

 Különböző  értekezletek  (évnyitó,  évzáró,  nevelési  stb.),  megbeszélések  melynek

időpontjait a munkaterv tartalmazza.

 Az  intézményvezető  az  éves  munkatervben  meghatározott  rendszerességgel,

rendezvényeken, illetve szükség szerint tartózkodik a tagóvodákban.

Kiemelt feladat:

 A megfelelő információ-áramlás biztosítása, kétoldali azonnali tájékoztatás.

 Tagintézményeket is érintő e-mailek azonnali továbbítása

 Éves munkaterv, költségvetés készítésébe a tagintézmény vezetők bevonása

 A tagintézmény-vezetők részéről  aktív  részvétel  a  pedagógiai  és tanügy-igazgatási,

munkáltatási, gazdálkodási feladatok végrehajtásában 

 Az intézményvezető  és  a  tagintézmény-vezetők  együttesen  felelnek  azért,  hogy  a

pedagógusokat,  gyermekeket,  szülőket  érintő  információk  időben  eljussanak  az

érintettetekhez.

2.9. Vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti 
kapcsolattartás rendje

Az intézmény élén az intézményvezető áll. A vezetői megbízás az óvoda fenntartója által kiírt

nyilvános  pályázat,  az  önkormányzati  testület  döntése  alapján  tölthető  be.  Az

intézményvezető egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályokból és

jelen szabályzatból rá háruló feladatokat.

Magasabb vezető beosztású dolgozók: 

 intézményvezető

 intézményvezető-helyettes

 tagóvoda-vezetők

Az óvoda vezetősége konzultatív testület, véleményezési és javaslattevő joggal rendelkezik.

Alkalmazotti  közösség a  székhelyen  és  a  telephelyeken  foglalkoztatott  valamennyi

közalkalmazott
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Nevelőtestület  a  székhelyen  és  a  telephelyen  foglalkoztatott  óvodapedagógusainak,

óvodapszichológusnak,  valamint  a  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező,  nevelő  és  oktató

munkát  közvetlenül  segítőknek  a  közössége,  az  intézmény  legfontosabb  tanácskozó  és

határozathozó szerve. 

Véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt érintő ügyben.

Nevelőtestületi jogkörök:

 elfogadja az óvoda pedagógiai programját, módosítását

 elfogadja a házirendet, SZMSZ -t, munkatervet, értékelést,  beszámolót. beiskolázási

tervet, továbbképzési programot

 dönt szakmai munkaközösség létrehozásáról

 véleményezési jogot gyakorolhat intézményvezető választásakor 

 gyakorolja a köznevelési törvényben előírt jogokat pl. az intézmény munkájáról szóló

átfogó értékelés, beszámoló elfogadásáról

A  nevelőtestület  akkor  határozatképes,  ha  tagjainak  több  mint  fele  jelen  van.  Döntéseit

egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a

nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata

dönt.  A  nevelőtestületi  értekezlet  lényegkiemelő,  emlékeztető  jegyzőkönyvét  a  kijelölt

pedagógus vezeti.  A jegyzőkönyvet az óvodavezető,  a jegyzőkönyvvezető és két jelenlévő

hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

Egyes jogköreinek gyakorlására bizottságot hozhat létre.

Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések

A  nevelőtestület  előkészítő  feladatokat,  egyes  jogköröket  átruházhat  munkaközösségekre,

bizottságokra.

A megbízásnak tartalmaznia kell: a bizottság feladatát, hatáskörét, a nevelőtestület elvárását, a

beszámolás formáját, a bizottság vezetőjének, tagjainak megbízását. 

Átruházott hatáskörök
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 A  nevelőtestület  az  óvodában  működő  szakmai  munkaközösségeket  megbízhatja

átfogó  elemzések,  értékelések,  beszámolók  elfogadásával.  A  munkaközösség  az

elvégzett munka után 15 napon belül köteles tájékoztatni a nevelőtestületet.

 A  Belső  Önértékelési  Csoport  (BECS)  évente  felméri  az  utolsó  éves  óvodások

szüleinek  elégedettségét,  alkalmanként  a  vezető,  ill.  a  nevelőtestület  megbízása

alapján felmérést készít pályázatokhoz, értékelésekhez

 A  gyermekvédelmi  felelősök tagóvodánként  látják  el  a  gyermekek  védelmével

kapcsolatos  feladatokat.  Munkaköri  leírásuk  szerint  éves  munkatervet  készítenek,

nyilvántartást  vezetnek  a  veszélyeztetett  gyermekekről,  kapcsolatot  tartanak  a

Gyermekjóléti  szolgálattal.  Az  igazolatlanul  5  napnál  többet  hiányzó  gyermekek

esetében  közreműködnek  az  intézkedési  terv  elkészítésében,  melynek  célja  a

gyermeket  veszélyeztető  és  igazolatlan  hiányzást  kiváltó  helyzet  megszüntetése,  a

gyermek  óvodába  járásával  kapcsolatos,  továbbá  a  gyermek  érdekeit  szolgáló

feladatok meghatározása. 10 nap igazolatlan hiányzás esetén értesíti a szabálysértési

hatóságot, 20 nap igazolatlan hiányzás esetén a gyámhatóságot. Kiemelt feladatuk az

esélyegyenlőség  biztosításával  kapcsolatos  feladatok  ellátása.  A  vezetővel  és  a

csoportos  óvodapedagógusokkal  folyamatos  munkakapcsolatban  vannak.  Év  végén

írásbeli beszámolót készítenek.

Nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók:

Pedagógiai asszisztensek és a dajkák 

Gazdasági ügyintéző, munkaügyi ügyintéző, óvodatitkárok:

Az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintézők. 

Kisegítő alkalmazottak:

Udvarosok

2.9.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás:

 Különböző  értekezletek  (évnyitó,  évzáró,  nevelési  stb.),  megbeszélések  melynek

időpontjait a munkaterv tartalmazza.
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 Ha  a  nevelőtestület  tagjainak  1/3  -a,  valamint  a  közalkalmazotti  tanács  és  az

óvodavezető szükségesnek tartja rendkívüli értekezlet hívható össze, melynek idejét

egy nappal előbb nyilvánosságra kell hozni.

 A teljes  alkalmazotti közösség értekezletét a vezető egy évben egyszer hívja össze,

ezen kívül, amikor a jogszabály előírja, Az alkalmazotti értekezletről jegyzőkönyvet

kell vezetni.

 A székhely és a tagintézmények nevelőtestülete,  alkalmazotti  közössége önállóan,

külön is tart megbeszélést, értekezletet.

Az intézményvezető 

 Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.

 Felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

CXC törvény 69.§ határozza meg. 

Felelős:

 A szakszerű és törvényes működésért. 

 A pedagógiai munkáért.

 Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az éves költségvetési keret betartásáért.

 A rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi

feltételek biztosításáért

 A gyermekbalesetek megelőzéséért.

 A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megterméséért.

 Gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért.

 Rendszeres egészségügyi vizsgálat megszervezéséért.

 Továbbképzési  program,  beiskolázási  terv  elkészítéséért,  a  kapcsolódó  feladatok

végrehajtásáért.

 A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda

ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért.

 A munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásáért.

 Jogszabály által a vezetőkhöz utalt feladatok ellátásáért.

Feladata, felelőssége  :  

 A nevelőtestület vezetése, a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése, fejlesztése.

 A pedagógus etika normáinak betartatása
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 Pedagógia, gazdálkodás, munkaügy, tanügy-igazgatás terén feladatok ellátása.

 Az intézmény képviselete.

 Kapcsolattartás,  együttműködés  a  tagintézmény  vezetőkkel,  a  Fenntartóval,  a

gazdálkodást  segítő  intézménnyel  (Gazdasági  szervezet),  Pedagógiai  Szakmai

Szolgáltató  Szervezettel,  Gyermekjóléti  szolgálattal,  Megyei  és  Járási  Szakértői

Bizottsággal, Közalkalmazotti Tanáccsal, szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel.

Intézményvezető - helyettes

A  vezető  közvetlen  munkatársa.  Megbízását  az  intézményvezető  adja,  a  nevelőtestület

előzetes véleménye alapján.  A vezetőt távollétében teljes jogkörrel  helyettesíti.  Munkaköri

feladatait az óvodavezető határozza meg. (részletesen munkaköri leírásában)

Tagóvoda vezetők, intézményvezető-helyettes

A Intézményvezető -helyettes a Nyugati Városrészi Óvodában látja el a tagóvoda-vezetőkkel

megegyező feladatokat.

A tagóvoda-vezetők az intézményvezető irányítása mellett  szervezik a tagóvoda munkáját,

tájékoztatják az óvodavezetőt, egyeztetnek heti ill. alkalmankénti rendszerességgel.

A tagóvoda-vezető felelős a helyi feladatok ellátásának irányításáért. Feladat és hatásköre a

tagóvoda helyi feladatának irányítására terjed ki, a feladatelosztásnak megfelelően. Utasítási

és intézkedési joga van a tagóvoda dolgozói illetően. 

Önállóan végzi a tagóvoda munkájának irányítását, szabadságolás, helyettesítés szervezését,

nyilvántartását.

Irányítja  a  pedagógiai  munkát,  önállóan  is  végez  ellenőrzést,  beszámol  az  intézmény

munkájáról, illetve továbbítja az információkat az alkalmazottak és a szülők felé. Részt vesz a

kapcsolattartásban, kiemelten a tagintézmény szülői szervezetével való kapcsolatban. Szükség

esetén szervez és tart helyi értekezleteket. Az óvodavezető egyedi meghatalmazása alapján

meghatározott ügyben és időtartamban jogosult a tagóvoda képviselőjeként eljárni.

A vezetőség

Tagjai: intézményvezető,  intézményvezető-helyettes,  tagintézmény-vezetők,  egyes

kérdésekben a közalkalmazotti tanács elnöke, szakszervezeti titkár.

23



Az  óvodavezetőség  konzultatív  testület:  véleményező  és  javaslattevő  joggal  bír,  és  dönt

mindazokban  az  ügyekben,  amelyekben  a  törvény és  a  vezető  szükségesnek tart.  Vezetői

értekezleten  beszámolnak  a  kiemelkedő  teljesítményekről,  hiányosságokról,  problémákról,

valamint azok megoldási módjáról. 

A vezetőség megbeszéléseiről emlékeztetőt készít.

2.9.2. A vezetők közötti feladatelosztás

Intézményvezető
feladata

Tagóvoda-vezető/
Intézményvezető - helyettes

feladata

Intézményvezető - helyettes
feladata

Munkáltatással kapcsolatos feladatok

Munkajogi változásokat
figyelemmel kíséri, szükség

szerint intézkedik

Helyi feladatok megbeszélése,
szükség szerint egyeztetése

Az új dolgozót alkalmazza Javaslatot tesz az új dolgozó
felvételére, személyére

Gondoskodik a dolgozók
személyügyi anyagának

naprakész állapotáról

Továbbítja a szükséges
munkaügyi anyagokat
Ellenőrzi a jelenléti ív

vezetését
Tájékoztat, egyeztet a
tagóvoda-vezetővel

munkaerő-gazdálkodással
kapcsolatosan

Ellenőrzi a munkafegyelem
betartását, kialakítja a

munkarendet és ellenőrzi a
betartását

Dolgozók munka-
alkalmassági szűrővizsgálatát

megszervezi

Dolgozók munka-alkalmassági
szűrővizsgálatának meglétét

ellenőrzi

A vezetők szabadságolási
tervét ellenőrzi

A dolgozók szabadságolási
tervét elkészíti, nyilvántartja,

engedélyezi és havi
szabadság lejelentést küld

az óvodatitkár felé.

A vezetők szabadságolási
tervét elkészíti, nyilvántartja,

engedélyezi

Érdekvédelmi szervekkel,
Közalkalmazotti Tanáccsal,

Szülői Szervezettel
együttműködik

Kapcsolatot tart a tagóvoda
Szülői Szervezetével

Védelmi feladatok ellátását
ellenőrzi óvodaszinten

Védelmi feladatok ellátását
szervezi a tagóvodában

Védelmi feladatok ellátását
ellenőrzi: gyermek,- munka,-

tűz,- baleset, bombariadó
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Helyettesítéseket összesíti Helyettesítéseket megszervezi,
elrendeli

Tanügy-igazgatási feladatok

Figyelemmel kíséri a óvoda
tanügy-igazgatási

feladatainak
szabályszerűségét

A tagóvoda törzskönyvét
vezeti

Tanügyi dokumentumokat
vezeti, tanügy-igazgatási,

ügyviteli feladatok ellátását
ellenőrzi

Tanügyi dokumentumokat
vezeti, tanügy-igazgatási,

ügyviteli feladatokat ellátja

Tanügyi dokumentumokat
vezeti, tanügy-igazgatási,

ügyviteli feladatokat ellátja,
ellenőrzi

Az óvoda statisztikájának
elkészítését ellenőrzi

A tagóvoda statisztikáját
elkészíti

Az óvoda statisztikáját
elkészíti, összesíti

A gyermekfelvételt
szervezi, lebonyolítja,
összesíti az adatokat,

jelentést a készít a
fenntartónak

A gyermekfelvételt
megszervezi, lebonyolítja, az
ezzel kapcsolatos adatokat az
intézményvezetőnek jelenti

A kötelező óvodába járás
alóli felmentéshez

véleményt ad.

Figyelemmel kíséri a
rendszeres óvodába járást,
igazolatlan hiányzás esetén
értesíti az intézményvezetőt

majd felszólítást küld a
szülőnek.

Ellenőrzi a 3. életévét betöltött
gyermekek óvodába járását,
hiányzás esetén a szükséges
intézkedést kezdeményezi.
Igazolatlan hiányzás esetén

értesíti a szabálysértési
hatóságot és a gyámhivatalt

Gyermekek,
óvodapedagógusok, dajkák
csoportba való beosztását

ellenőrzi

Gyermekek,
óvodapedagógusok, dajkák
csoportba való beosztását

elkészíti a szülők, a
nevelőtestület véleményének

kikérését követően

Tájékoztatja a tagóvoda
vezetőjét, a tagóvodát is

érintő ügyiratok érkezéséről

Tagóvodához érkező
ügyiratokat iktatja, határidőn

belül intézkedik

Ellenőrzi a felvételi és
mulasztási naplók pontos,

naprakész vezetését

Beiskolázással
kapcsolatosan összesítést

készít

Tanköteles korú gyermekekkel
kapcsolatban adatokat

szolgáltat az
intézményvezetőnek.

Összegyűjti, iktatja az
óvodában maradó gyermekek
Oktatási Hivatal által kiállított
határozatát a tankötelezettség

halasztásáról.
A gyermekek adatait

összesítve nyilvántartja
A gyermekek adatait

nyilvántartja
A gyermekek adatainak
nyilvántartását ellenőrzi

Szükség esetén véleményt kér
a pedagógiai

szakszolgálatoktól

A szakvéleményeket összesíti,
nyilvántartja

Gyermekek egészségügyi Gyermekek egészségügyi
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vizsgálatát megszervezi vizsgálatának a
megszervezését ellenőrzi

Gyermekbalesetek
megelőzésére intézkedik és

kivizsgálja a megtörtént
eseteket

Gyermekbalesetek
megelőzésére a szükséges
intézkedéseket megteszi, a

balesetet jelenti az
intézményvezetőnek

Gyermekbaleseteknél a
szükséges intézkedéseket

ellenőrzi, nyilvántartja

A vallásos nevelés
feltételeinek biztosítását

ellenőrzi

A vallásos nevelés feltételeit
biztosítja

Zárva tartásokkal,
rendkívüli szünetekkel,

nevelés nélküli
munkanapokkal, nyitva
tartással kapcsolatosan

egyeztet a tagóvoda
vezetőkkel, engedélyt kér a

fenntartótól

Zárva tartásokkal, rendkívüli
szünetekkel kapcsolatosan

időben intézkedik

Pedagógiai feladatok

A tagóvodák
munkatervének

figyelembevételével
elkészíti a közös

munkatervet.

A nevelőtestület javaslatai
alapján összeállítja a tagóvoda

éves munkatervét

Figyelemmel kíséri a nevelő
munkát, ellenőrzi, értékeli.

A tagóvoda pedagógiai
irányítójaként megszervezi,

ellenőrzi, értékeli a pedagógiai
munkát, dokumentációt.

Az ONAP-ban
megfogalmazott alapelvek

érvényesítését, a pedagógiai
program megvalósítását

ellenőrzi.

Az ONAP-ban
megfogalmazott alapelveket

érvényesíti, a pedagógiai
program megvalósítását

ellenőrzi
Az óvodai nevelőmunka

segítéséhez javaslatot tesz
Segítséget nyújt az óvodai

nevelőmunkához
Az óvodai nevelőmunka

segítéséhez javaslatot tesz
Világnézeti semlegesség

biztosítását ellenőrzi
Világnézeti semlegességet

biztosítja
Nevelőtestületi, munkatársi
értekezleteket megszervezi,

összehangolja, a
tapasztalatcserét szervezi

Értekezleteket előkészíti,
lebonyolítja, szükség esetén

jegyzőkönyvet készít

Elkészíti a Továbbképzési
programot

Ön- és továbbképzésre
ösztönöz, szervez

Elkészíti és vezeti a
Továbbképzési program és a
Beiskolázási terv analitikáját

Elkészíti az óvoda
beiskolázási tervét a

tagóvoda vezetők javaslata
alapján

Javaslatot tesz a tagóvodára
vonatkozóan a beiskolázási

tervhez

A beiskolázási kérelmeket
összegyűjti, az analitika
alapján javaslatot tesz a
beiskolázási tervbe való
felvétel sorrendjéhez.
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Értesíti a kérelmet benyújtó
pedagógusokat a döntésről

Ellenőrzi a beiskolázási terv
megvalósulását, gazdasági

vonzatát ellenőrzi

Ellenőrzi a pedagógus
továbbképzéseken való

részvételt

Analitikus nyilvántartást vezet
az elvégzett

továbbképzésekről, a
tanúsítványokat a személyi

anyagban elhelyezi
Alkalmanként részt vesz a

tagóvodák szülői
értekezletén,

Információt, hozzáférést
biztosít a Szülői Szervezet
számára melyek az óvoda
Szülői Szervezet jogainak

gyakorlásához szükségesek

Szülőkkel kapcsolatot tart,
szülői értekezleteket tart,

illetve részt vesz

Pályázatokon való
részvételre ösztönöz,
koordinálja, ellenőrzi

Pályázat írásban, majd
lebonyolításban aktívan

közreműködik

Segítséget ad a pályázatok
elkészítésében,

lebonyolításában

Tehetséggondozást,
felzárkóztatást, egyéni

fejlesztést figyelemmel kíséri
Az SNI-s gyermekek

ellátását összehangolja az
óvoda gyógypedagógusa ill

szükség esetén az utazó
gyógypedagógiai ellátás

között.
Ellenőrzi az SNI-s

gyermekek fejlesztését

Megszervezi az SNI-s
gyermekek fejlesztését,

felülvizsgálatát a Szakértői
Bizottság szakvéleményének

megfelelően
Kapcsolatot tart a szülővel és

a gyermeket fejlesztő speciális
szakemberrel

SNI-s gyermekek
szakvéleményének

nyilvántartását vezeti,

Az óvoda információs
rendszerét kialakítja és

működteti

Az információs rendszerben
aktívan részt vesz

Összesített beszámolót
készít a fenntartó számára

Beszámolót készít, ért a
tagóvoda éves munkájáról

Javaslatot tesz a
beszámolóhoz.

Elkészíti az intézmény
5 éves önértékelési
programját, és éves
önértékelési tervét,

önértékelési csoportot hoz
létre (BECS), működteti az

önértékelési rendszert.

Részt vesz az intézmény
önértékelési programjának és

éves önértékelési tervének
elkészítésében és

megvalósításában, megbízza a
tagóvoda BECS tagját,
támogatja munkáját.

Koordinálja, támogatja,
ellenőrzi a BECS munkáját

Ellátja a tanfelügyelethez és
minősítéshez kapcsolódó

vezetői feladatokat.

Ellátja a tanfelügyelethez és
minősítéshez kapcsolódó

tagóvoda-vezetői feladatokat.
Gazdálkodási feladatok
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Éves költségvetést elkészíti,
keretösszegét egyezteti a

tagóvoda vezetőkkel

Megtervezi az óvodavezetővel
történt egyeztetésnek

megfelelően, a tagóvoda
költségvetési keretének

felhasználását a munkatársak
véleményének

figyelembevételével.
A fenntartási, karbantartási
munkákat számba veszi, azt

követően egyeztet a
tagóvoda-vezetővel,

megállapodásnak
megfelelően biztosítja a

szükséges anyagi fedezetet

A fenntartási, karbantartási
munkákat felméri, az

intézményvezetővel történt
egyeztetést követően a munkát

megrendeli, elvégzését
ellenőrzi

Munkavédelmi, tűzvédelmi
játszó-udvari szemlén

megállapítottokat összesíti,
javaslatot tesz aktuális

munkákra

Összesíti az együtt
beszerezhető eszközök és
anyagok listáját, leadja a

megrendelést, óvodánként
nyomon követi a

keretösszeget.

Leadja a rendelését az együtt
beszerezhető eszközökre és
anyagokra a keretösszege

erejéig, a szakmai anyagokat
beszerzi.

Selejtezést elrendeli,
leltározást lebonyolítja

Selejtezési, leltározási
feladatokban aktívan részt

vesz
Tárgyi eszközök, az óvoda

vagyonának rendeltetés
szerinti használatát ellenőrzi.

Ingó és ingatlan vagyon
védelmét megszervezi,

ellenőrzi.

Tárgyi eszközök, az tagóvoda
vagyonának rendeltetés

szerinti használatát ellenőrzi.
Leltári, vagyontárgyi

felelősséggel tartozik a
tagóvoda vezetője, valamint az

intézményben dolgozó
kollektíva.

Ellenőrzi a nevelőmunka
egészséges, biztonságos

feltételeinek megteremtését

Felel a nevelőmunka
egészséges, biztonságos

feltételeinek megteremtéséért
Mennyiségi, összesített

vagyonnyilvántartást vezet
Mennyiségi,

vagyonnyilvántartást vezet
Az étel minőségét,

mennyiségét, kiosztását
alkalmanként ellenőrzi

Az étel minőségét,
mennyiségét, kiosztását
rendszeresen ellenőrzi,

beszámol az
intézményvezetőjének

Helyettesítés, túlmunka
elrendelését ellenőrzi

Helyettesítés, túlmunka
elszámolását jelenti az
ügyviteli dolgozó felé

Helyettesítés, túlmunka,
elszámolását összesíti,

ellenőrzi
Pályázatokon való részvétel,

elnyert támogatás
rendeltetésszerű

felhasználásának,
nyilvántartásának vezetését,

ellenőrzi

Pályázatokon való részvétel,
elnyert támogatás
rendeltetésszerű
felhasználásának

nyilvántartását vezeti
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2.9.3. Az intézményvezető vagy helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az intézmény nem maradhat intézkedésre jogosult felelős vezető nélkül.

Az  intézményvezető  szabadsága,  betegsége,  vagy  más  okból  való  távolléte  esetén  az

általános-helyettese  látja  el  a vezetői  feladatokat,  az ő akadályoztatása  esetén a  megbízott

tagintézmény vezető. Ez a helyettesítési rend lép életbe abban az esetben a fenntartó által kiírt

pályázat eredményes lebonyolításáig, ha:

- az intézményvezetői pályázat nem vezetett eredményre

- a magasabb vezető beosztásra szóló megbízás bármely okból megszűnt, a fenntartó

által kiírt pályázat eredményes lebonyolításáig.

A  tagóvoda  vezetését  teljes  felelősséggel  a  tagóvoda-vezető  látja  el  az  SZMSZ-ben

szabályozott jogkörökben. Az intézményvezető és helyettese egyidejű akadályoztatása esetén

a  feladatokat  az  arra  megbízott  személy  látja  el.  Az  intézményvezető,  illetve  a

tagintézményben  a  tagintézmény-vezető  jelöli  ki  erre  a  megfelelő  személyt.   Megbízás

hiányában  a  legmagasabb  fizetési  fokozatba  tartozó  óvodapedagógus  jogosult  a

helyettesítésre.

A  megbízott  személy  felel  az  óvoda  biztonságos  működéséért.  Felelőssége,  intézkedési

jogköre, az intézmény zökkenőmentes működés biztosításával,  a gyermekek biztonságának

megóvásával összefüggő azonnali intézkedést igénylő ügyekre terjed ki.

A nyári zárva tartás alatt hetente egy alkalommal, a fenntartó által kijelölt napon, a Nyugati

Városrészi Óvodában vezetői ügyeletet tartunk. 

2.9.4. Vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája

Az óvodai és családi nevelés összehangolásának, a nevelés egységének érdekében szülői

szervezet működik, melyet az óvodai csoport szülőinek több mint 50 %-a választott meg,

ezért jogosult eljárni a csoport szüleinek képviseletében, illetve a tagintézmény egészét

érintő ügyekben.
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 A Szülői Szervezet működési rendjéről saját maga dönt. 

 Képviselőjükkel  az  intézményvezető,  illetve  a  tagintézmény-vezetők  tartják  a

kapcsolatot.  Az együttműködés tartalmát és formáját a munkatervben rögzítetteknek

megfelelően állapítják meg. 

 A  szülői  szervezet,  tájékoztatást  kérhet  a  vezetőtől  a  gyermekek  75  %-át  érintő

kérdésről,

 A tagóvoda-vezető nevelési évenként legalább egyszer hívja össze a szervezetet, ahol

tájékoztatást ad az óvoda munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői

szervezet véleményét, javaslatait.

 A Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges az információs bázis megadása

(intézmény nyilvános dokumentumai, működéssel kapcsolatos iratok), hozzáférés és

megfelelő helyiség, berendezés biztosítása

 A  szülői  szervezet  vezetőjét  meg  kell  hívni  a  nevelőtestületi  értekezletek  azon

napirendi  pontjainak  tárgyalására,  amely  ügyekben  a  szülőnek véleményezési  joga

van.

 A szülők tájékoztatásának rendjét a házirend tartalmazza.

Az óvodában minden tagintézménynek külön szülői szervezete van. Az óvoda egészét érintő

ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik tagóvoda

szülői szervezetét a képviselet ellátására. 

Szülői Szervezet véleményezési, egyetértési jogai

A  Szülői  Szervezet  az  óvoda  működését  érintő  kérdésekben  véleményezési,  javaslattevő

jogokkal rendelkezik a törvényben meghatározott esetekben. 

A Szülői Szervezetnek véleményezési joga van az alábbiakban:

-    a gyermekcsoportok kialakításában

- a szülőket anyagilag érintő ügyekben

- SZMSZ elfogadásánál, módosításánál

- Adatkezelési szabályzat elkészítésénél és módosításánál

Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését a pedagógiai munka eredményességét.

Megállapításairól tájékoztatja a fenntartót és a nevelőtestületet.
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Ha a szülői szervezet véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett a javaslat előterjesztéséről –

nyolc  napon  belül  rendkívüli  nevelő  testületi  értekezlet  összehívásával-  az  óvodavezető

gondoskodik.  Ha a  Szülői  Szervezet  a  gyermeki  jogok érvényesülésének és  a  pedagógiai

munka eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető

gondoskodik  arról,  hogy  azt  a  nevelőtestület  a  szervezet  képviselőjének  részvételével

megtárgyalja.

2.10.  Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja

Feladatunk  a  partnerkapcsolatok  folyamatos  működtetése.  Az  intézményvezető  az  óvoda

felelős  és hivatalos  képviselője.  A feladatát  megoszthatja,  átadhatja,  a kapcsolat  jellegétől

függően, eseti megbízás alapján a vezetőség, illetve a nevelőtestület tagjainak.

Az intézmény kapcsolatai:

Fenntartóval 

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes

Kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való

megfelelés,  illetve  az  intézmény  érdekeinek  képviselete.  Az  intézmény  és  a  fenntartó

kapcsolata folyamatos, mely kiterjed az intézmény működésével, működtetésével összefüggő

feladatok ellátására az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, ha erre szükség van

az  intézmény  pénzügyi-gazdálkodási  tevékenységére  az  intézménygazdálkodási,

törvényességi ellenőrzésére az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai

munka értékelésére, a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására

Kapcsolattartás formája: 

- szóbeli tájékoztatás 

- beszámolók, jelentések 

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel 

- adatszolgáltatás 

Gazdálkodással kapcsolatos intézmények, gazdasági szervezet, MÁK

Kapcsolattartó: intézményvezető, óvodatitkár, ügyviteli dolgozó

Kapcsolattartás  tartalma: az  intézményvezető,  az  ügyviteli  dolgozók  és  az  óvodatitkárok

tartják a folyamatos kapcsolatot gazdasági ügyekben.
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Kapcsolattartás formája: e-mail, telefon, KIRA felület

 

Pécsi Ellátó Központtal

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, karbantartásért felelős ügyviteli

dolgozó.

Kapcsolattartás  tartalma:  Tagóvodák  által  jelzett  karbantartási  ügyek  lejelentése  és  a

munkálatok nyomon követése a Cityops Intézményüzemeltetés felületén.

Kapcsolattartás formája: Karbantartási ügykezelés a Cityops Intézményüzemeltetés felületén,

ill. telefonon.

A gyermekélelmezést végző vállalkozó

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagóvoda-vezetők

Kapcsolattartás  tartalma: Az  óvodai  étkezéssel,  ételszállítással  kapcsolatos  egyeztetés.

Étkezéssel  kapcsolatos  észrevételek  továbbítása,  óvodai  rendezvényekre,  szakmai  napokra

ételek biztosításának megszervezése.

Kapcsolattartás formája: 

- egyeztetés

Oktatási Hivatal (OH)

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, óvodatitkár

Kapcsolattartás  tartalma:  Az  intézményvezető  adatot  szolgáltat  az  OH  által  fenntartott

köznevelés  információs  rendszer  nyilvántartásaihoz.  Minősítési,  önértékelés,  tanfelügyeleti

eljárások működtetése. Szakmai útmutatók, tájékoztatók használata a pedagógiai munkához.

Kapcsolattartás formája:

- tájékoztatás

- egyeztetés

32



Gyermekjóléti szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal

Kapcsolattartó: gyermekvédelmi  feladattal  megbízott  óvodapedagógusok  és  a  tagóvoda-

vezetők,

Kapcsolattartás  tartalma: a  gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése,  illetve

megszüntetése, esélyegyenlőség biztosítása, prevenció 

Kapcsolattartás formája:

- felmerülő problémák megbeszélése 

- tanácsadás, közbenjárás

- tájékoztatás

- esetmegbeszélés

A  gyermekek  védelmével  kapcsolatos  feladatokat  és  hatásköröket  a  pedagógiai  program

részletesen tartalmazza.

Bírósággal, gyermek és ifjúságvédelmi hatósággal a gyermek óvodapedagógusa, tagóvoda-

vezető és a gyermekvédelmi felelős tart kapcsolatot.

Területi Szociális Központtal, a gyermekvédelmi felelősökön keresztül tartjuk a kapcsolatot.

Megyei és Járási Szakértői Bizottsággal

Kapcsolattartó:  intézményvezető,  intézményvezető-helyettes,  tagintézmény-vezetők,

óvodapedagógus, óvodapszichológus, gyógypedagógus,

Kapcsolattartás tartalma:

A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek felülvizsgálatát a tagóvoda-vezető,

a  szülő  egyetértésével,  a  Baranya  Megyei  Szakértői  Bizottságtól  kéri  a  szakvélemény

érvényességének  lejárta  előtt  június  30-ig. A  bizottság feladata  meghatározni,  hogy  a

megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos  rendellenességét.  A

sajátos  nevelési  igény  esetén  a  gyermekek  fejlesztése  rehabilitációs  célú  foglalkozások

keretében gyógypedagógiai fejlesztésben valósul meg a szakvéleményben előírt végzettségű

szakemberrel  (szükség  esetén  utazó  gyógypedagógusi  hálózat),  speciális  feltételekkel-,

eszközökkel-, tervvel.

A  Járási  Szakértői  Bizottság  egyénre  szabott,  egyértelmű  szakvéleménye  alapján  a

gyermekkel  foglalkozó óvodapedagógusok hajtják  végre  a  fejlesztést,  a  napirendbe épített

fejlesztő foglalkozások keretében. 

A Járási Szakértői Bizottság ellenőrzi a szakvéleményben meghatározottak teljesítését.

Az ellenőrzés célja a szakmai segítségnyújtás. 
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- Hiányosság  esetén  megoldási  javaslatot  ad,  egyeztetés  során  kidolgozzák  az

óvodapedagógussal a továbblépés lehetőségeit. 

- Feladata,  hogy  támogassa  az  óvodapedagógus  nevelő  munkáját,  továbbá,  hogy

segítséget nyújtson a családdal való kapcsolattartásához.

- A  munkáltató  utasíthatja,  indokolt  esetben  felelősségre  is  vonhatja  azt  az

óvodapedagógust, aki nem tartja be a szakvéleményben foglaltakat.

- A Járási Szakértői Bizottság ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel

küzdő gyermekek vizsgálatának és rehabilitációjának feladatait,  továbbá, a törvény

által  előírt  esetekben.  Az  óvodapedagógusok  által  kezdeményezett  vizsgálatok

feltétele  a  szülő  írásbeli  hozzájárulása.  A vizsgálathoz  szükséges  a  nevelőtestület

egyetértése (Befogadó nyilatkozat) abban az esetben, ha a szülő kéri, hogy gyermeke

a következő nevelési évben további óvodai nevelésben részesüljön.

Kapcsolattartás formája: 

- vizsgálat kérése 

- kölcsönös tájékoztatás 

- esetmegbeszélés, konzultáció 

- szülői értekezleten való részvétel

Pécsi Éltes EGYMI- utazó gyógypedagógiai hálózattal

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetők

Kapcsolattartás  tartalma: Utazó  gyógypedagógiai  ellátás  igénylése  az  SNI-s  gyermekek

habilitációs, rehabilitációs foglalkozásainak megszervezéséhez.

Kapcsolattartás formája: 

- egyeztetés

Egészségügyi szolgálattattal

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetők,

Kapcsolattartás  tartalma: Az  intézményvezető,  intézményvezető-helyettes,  tagintézmény-

vezetők kapcsolatot  tartanak  az  óvoda  orvosával,  védőnőkkel,  az  időszakos  vizsgálatokat

végző szakorvosokkal, az intézmény munkaegészségügyi orvosával. Biztosítják az időpontot

és a helyet  a gyermekek vizsgálatához,  gondoskodnak a kötelező szűrővizsgálatok  időben

történő megszervezéséről,
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Kapcsolattartás formája: 

- szűrés

- egészségügyi vizsgálat

- beutalók kezelése

Pedagógiai Oktatási Központ

Kapcsolattartó: intézményvezető,

Kapcsolattartás  tartalma: Az  intézményvezető  kapcsolatot  tart  a  pedagógiai  szakmai

szolgáltatások ellátására létrehozott intézményekkel. továbbképzéseken, értekezleteken, egyéb

rendezvényeken  való  részvétel,  közreműködés  céljából.  A  POK  továbbképzési

lehetőségeinek,  szakmai  programlehetőségeinek  megismertetése  a  nevelőtestülettel,

érdeklődés  szerinti  részvétel  biztosítása.  Igény  szerint  szakmai  segítség,  szaktanácsadás

igénylése.

A közeli iskolákkal, illetve a bölcsődékkel

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagóvoda-vezető,

Kapcsolattartás tartalma: A gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése az bölcsőde-óvoda

átmenet  megkönnyítése.  a  gyermekek  iskolai  beilleszkedésének  segítése  az  óvoda-iskola

átmenet megkönnyítése. 

Kapcsolattartás formája: 

- kölcsönös látogatások

- közös rendezvények

- együttműködés

Kulturális intézmények 

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagóvoda-vezető,

Kapcsolattartás tartalma: az óvodás korosztály számára kulturális programok megszervezése.

tartalmának, időpontjának egyeztetése. Együttműködés pályázatok során.

Egyházakkal

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetők
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Kapcsolattartás tartalma: Hitoktatás biztosítása.  Az óvodás gyermekek részére a történelmi

egyházak által nyújtott hittant szülői igény esetén szakképzett hitoktatóval az egyház szervez

meg.  A  jelentkezés,  az  oktatás  tartalmának  meghatározása,  ellenőrzése  az  egyházi  jogi

személy  feladata.  Az  óvoda  biztosítja  az  intézményben  rendelkezésre  álló  eszközökből  a

vallási neveléshez szükséges helyet és tárgyi feltételeket. A hitoktatást csak oly módon lehet

megszervezni, hogy az óvodai foglalkozások rendjéhez illeszkedjék.

Civil  szervezetekkel Az  óvodák  saját  alapítványukkal  folyamatosan  együttműködnek  a

tagóvoda-vezetők.

Rendőrséggel, tűzoltósággal, ÁNTSZ-szel 

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagóvoda-vezető,

Kapcsolattartás tartalma: Ellenőrzések lebonyolítása,  adatszolgáltatás,  rendezvényeken való

közreműködés, tanácsadás.

2.11. Óvodai ünnepélyek és megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok

A hagyományápolás célja:

Az óvoda hagyományainak ápolása, fejlesztése, valamint az óvoda jó hírnevének megőrzése

az óvodaközösség minden tagjának kötelessége. A nemzeti ünnepek és megemlékezésekkel

célunk a gyermekek identitástudatának fejlesztése, hazaszeretetük kialakítása, ugyanakkor a

gyermekek  vallási,  világnézeti  vagy  más  meggyőződésének,  nemzeti  önazonosságának

tiszteletben  tartása.  A  különböző  világnapokról  való  megemlékezések  az  óvodák  életét

színesítik. Az intézmény helyi hagyományai a közösségi élet formálását, a közös cselekvés

örömét szolgálják. 

Az intézmény hagyományai érintik az óvodásokat, a felnőtt dolgozókat esetenként a szülőket.

A hagyományápolás  eszközei  lehetnek:  ünnepségek,  rendezvények,  kirándulások.  Jelképek

használatával, dekorációval, ünnepi viselettel. A tagóvodát jelképező logó megjelenhet pólón,

sapkán, leveleken, meghívókon, kiadványokon.

Gyermekkel kapcsolatos ünnepélyek, hagyományok:

 Egyes népi hagyományok ápolása,

 Közös megemlékezések a gyerekek születésnapjáról
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 Anyák napja - évzáró - ballagás

 Őszi, tavaszi kirándulás

 Mikulás

 Ádventi készülődés

 Farsang

 Március 15.

 Húsvét

 Gyermeknap

Felnőttek közösségével kapcsolatos hagyományok:

 szakmai napok /nevelési értekezlet/

 házi bemutató

 továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett tapasztalatok átadása

 távozó, nyugdíjba menő dolgozó búcsúztatása.

 az intézmény alapításával, működésével kapcsolatos évfordulók, 

 pedagógusnap

A  hagyományokkal  kapcsolatos  feladatokat,  időpontokat,  valamint  a  felelősöket  az  éves

munkaterv határozza meg. A rendezvények számát, a családdal közös programokat, úgy kell

meghatározni,  hogy  ne  akadályozza  az  alapfeladat  ellátását.  Alapelv  a  színvonalas

felkészülés.  Az  óvodában  csak  olyan  programok  tarthatók,  melyek  tartalmukban  értéket

közvetítenek a gyermekek és a szülők felé. Az ünnepélyek lehetnek a szülők számára nyíltak

vagy zártak.  A rendezvények  szervezése  a  szülőkre  és  a  dolgozókra  sem anyagilag,  sem

időintervallumban  aránytalan  terhet  nem  róhat.  Az  ünnepek,  hagyományok  alkalmával

figyelembe  kell  venni  a  gyerekek  életkori  sajátosságait,  a  szervezés  körülményeiben  és

tartalmában  egyaránt.  Az  ünnepek  megemlékezések  rendjét,  időpontját,  felelőseit  az  éves

munkaterv tartalmazza.

2.12. Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, 
részvétele a pedagógusok munkájának segítésében

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  71.  §  (1)

bekezdése értelmében nevelési−oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre

szakmai  munkaközösséget.  A  szakmai  munkaközösség  részt  vesz  a  nevelési−oktatási
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intézmény  szakmai  munkájának  irányításában,  tervezésében,  szervezésében  és

ellenőrzésében,  összegző  véleménye  figyelembe  vehető  a  pedagógusok  minősítési

eljárásában. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben  történő  végrehajtásáról

szóló  326/2013.  (VIII.  30.)  Korm.  rendelet  16.  §  (3)  bekezdése  előírja,  hogy  a

munkaközösséget vezető pedagógus pótlékra jogosult, továbbá a munkaközösséget vezető

pedagógus számára a  17.  §  (1)  15.  pontja  alapján  a nevelési−oktatási  intézményben a

kötött  munkaidőnek  neveléssel-oktatással  le  nem  kötött  részében  a  munkaközösség-

vezetés heti  két órát  meghaladó része rendelhető el.  A fenntartó a Nyugati  Városrészi

Óvoda  intézményében  legfeljebb  öt  szakmai  munkaközösség  létrehozását  engedélyezi,

továbbá a 8. melléklet alapján a munkaközösség-vezető számára járó pótlék mértékét az

illetményalap legfeljebb öt százalékában határozza meg.

A  szakmai  munkaközösségek  keretet  adnak  az  óvodapedagógusok  munkájának

összehangolásához,  a  nevelési  program  előírásainak  adott  területen  történő  egységes

értelmezéséhez, végrehajtásához, a pedagógiai módszerek megválasztásához. 

Segítséget  adnak  a  pályakezdő  óvodapedagógusok  munkájának  segítésében,  a  belső

intézményi  dokumentumok  megismertetésében,  a  gyakornoki  követelmények

teljesítésében.

Részt  vehetnek  munkaközösség  szakterületének  kérdéseiben,  az  intézmény  szakmai

munkájának ellenőrzésében, értékelésében.

A munkaközösség vezetőjét az óvodavezető bízza meg.

Munkájukat éves terv szerint végzik, melyet a nevelési év végén értékelnek.

Rendszeresen kapcsolatot tartanak, beszámolnak az óvodavezetőnek.

A  szakmai  munkaközösségek  az  óvoda  keretei  között  egymással  együttműködve

dolgozhatnak ki adott területen belüli együttműködést.

2.13. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A  gyermekek  egészségügyi  felügyeletét  és  ellátását  önkormányzati  megbízás  alapján  a

tagóvoda orvosa és a védőnők végzik.

A gyermekorvos a védőnővel együtt évente végez vizsgálatokat. Ha szükséges a gyermeket

beutalóval szakrendelésre küldi.

A védőnők tervszerűen és szükség szerint látogatják évközben is az intézményeket.
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Szűrővizsgálatok  évente  egy  alkalommal  történnek:  belgyógyászat,  szemészet,  fogászat,

hallás vizsgálat. 

Az  óvodavezető,  tagintézmény-vezetők  biztosítják  az  egészségügyi  munka  feltételeit,

gondoskodnak a szükséges gyermekfelügyeletről.

Az óvodapedagógusok biztosítják a szülő és az orvos közötti információcserét.

1-es  típusú  diabétesszel  élő  gyermekek  ellátása  Az  NKT.  62.§  (1a)-(1e)  rendelkezései

értelmében a szülő írásbeli kérelmére fogadjuk az óvoda ellátási körzetében élő 1-es típusú

diabétesszel élő gyermekeket. Az ellátásba a legalább érettségi végzettséggel rendelkező, az

OH által előírt képzést elvégzett, erre felkért munkatársak kapcsolódhatnak be. A cukorbeteg

gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatokat az óvoda Eljárásrend diabéteszes gyermekek

ellátására szabályzata tartalmazza. Az ellátásban résztvevő munkatársakat diabétesz ellátási

pótlék illeti meg. Nkt. 65. §.(3a)A 62. § (1c) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatott, aki a

62. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatot látja el, a 8. mellékletben meghatározott 17

%-os diabétesz ellátási pótlékra jogosult. A diabétesz ellátási pótlék alapja – a feladatot ellátó

foglalkoztatott besorolásától függetlenül – a mesterfokozathoz kapcsolódó illetményalap.

A csoportban a kisebb sérülések ellátását (elsősegélyt) az óvodapedagógusok végzik.

Súlyosabb  esetben  a  sérültet  orvoshoz  kell  vinni,  illetve  mentőt  kell  hívni.  (Lásd  óvó-

védőintézkedések)

A gyermek napközbeni megbetegedése esetén a teendők:

- a gyermek elkülönítése, felügyelete

- a szülő értesítése

- ha szükséges orvosi ellátásáról gondoskodni kell.

Az  óvoda  működése  során  szigorúan  be  kell  tartani  az  Állami  Népegészségügyi  és

Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat.

Közegészségügyi és járványügyi vizsgálatokat meghatározott időközönként az ÁNTSZ végzi.

Az alkalmazottak  rendszeres,  évenkénti  munkaegészségügyi  orvosi  vizsgálatát  a  fenntartó

által  megbízott  szolgáltató  végzi.  Az  alkalmassági  vizsgálat,  valamint  tüdőszűrőn  való

részvétel adja az egészségügyi könyv érvényességét. Minden dolgozó az egészségügyi könyv

érvényességéért felelősséggel tartozik. A vizsgálatok érvényességét minden intézményben a

feladattal megbízott személy ellenőrzi.
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2.14. Intézményi védő, óvó előírások

Az  intézmény  dolgozóinak  alapvető  feladata  a  gyermek  biztonságos  és  egészséges

környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer kialakítása, ellenőrzése,

javítása, a balesetek megelőzése.

Ennek érdekében:

 Az óvodai nevelési év kezdetén, valamint óvodán kívüli program esetén, ill. szükség

szerint  az  életkoruknak  és  fejlettségi  szintjüknek  megfelelően  fel  kell  készíteni  a

gyermekeket egészségük, testi épségük védelmére, az esetleges veszélyforrásokra, az

elvárható  magatartásra,  betartandó  szabályokra,  ennek  tényét  és  tartalmát

jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a csoportnaplóban elhelyezni.

 Az intézmény minden dolgozója köteles ügyelni a gyermekek testi épségére.

 A karbantartó-  udvaros felelős a helyiségek balesetmentes használhatóságáért  és az

azokban  elhelyezett  eszközök  karbantartásáért.  A  játszóudvar  és  eszközeinek

rendszeres ellenőrzéséért.

  A berendezések hibáját a dolgozó köteles a tagóvoda-vezető tudomására hozni és a

hibás eszközöket javításra vagy selejtezésre, leadni.

 Baleseti veszélyforrás megszűntetése, jelentése a tagóvoda-vezetőnek minden dolgozó

feladata (mérgező növények, gombák, gyógyszerek stb.).

 A gyermekek számára veszélyes anyagokat csak jól zárható helyen szabad tárolni.

 Balesetveszélyes  tevékenységet  csak  a  gyermekek  távollétében  lehet  végezni  (pl.

fűnyírás, porszívózás) illetve fokozott óvatossággal (pl. meleg étel szállítása, osztása).

 Óvodán kívüli programok alkalmával a pedagógus köteles: 

az év elején a szülők írásos nyilatkozatát beszerezni, amelyben hozzájárulnak ahhoz,

hogy gyermekük részt vegyen az óvodán kívüli programokban. 

 előzetesen felmérni a területen fennálló esetleges baleseti forrásokat, 

 a tagóvoda-vezetőt előzetesen tájékoztatni a helyszínről, a kísérőkről, a közlekedési

eszközről, az indulás és érkezés időpontjáról

 gondoskodni  kell  megfelelő  számú  felnőtt  kísérőről:  Tömegközlekedés  esetén  8

gyermek/felnőtt, de minimum 2 fő, bérelt autóbusz esetén 10 gyermek/felnőtt.

 Balesetveszélyes  eszközökkel  csak  felnőtt  közvetlen  felügyelete  mellett

tevékenykedhetnek a gyermekek / pl. olló, bot, kötél stb.).
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 Csak szabványnak megfelelő, megfelelőségi jellel ellátott játékokat lehet vásárolni. A

pedagógus köteles használat előtt a játékon levő feliratot, használati utasítást elolvasni.

 A pedagógusok  által,  készített  és  az  intézménybe  behozott  eszközöknek,  illetve  a

gyerekek által behozott eszközöknek is meg kell felelniük és biztonsági, egészségügyi

előírásoknak.

 Az óvoda  tálaló  konyhájában  csak  a  vállalkozó  dolgozója  tartózkodhat.  Kivételes

esetben az a személy, akinek van érvényes egészségügyi alkalmassági könyve.

 A csoportszobába a szülő csak engedélyezett alkalmakon tartózkodhat (nyílt nap, nyílt

ünnepélyek, szülői értekezletek, munkadélutánok). 

 Fertőző  gyermekbetegség  esetén  a  szülőnek  az  óvodát  azonnal  értesíteni  kell.  A

további  megbetegedések  elkerülése  érdekében  fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a

fertőtlenítésre, a tisztaságra. Az óvoda orvosát és a fenntartót erről a tényről értesíteni

kell.

 Az óvoda egész területén és 50 méteres körzetében tilos a dohányzás.

Teendők baleset esetén

 A balesetet észlelő személy feladata:

 a gyermek azonnali elsősegélyben részesítése, kisebb sérülés esetén 

ellátása a jelenlevő óvónő feladata

 orvoshoz szállítás, ha szükséges mentő kihívása (óvodapedagógus)

 szülő, óvodavezető értesítése (csoportos óvodapedagógus)

 Három napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. A

kivizsgálásba  legalább  középfokú  munkavédelmi  képesítéssel  rendelkező  személyt

kell  bevonni.  A  Szülői  Szervezet  képviselőjének  részvételét  lehetővé  kell  tenni  a

gyermekbaleset kivizsgálásában.

 Minden balesetet követően az intézmény, tagintézmény vezetője köteles megtenni a

szükséges intézkedéseket további balesetek elkerülése érdekében.

 Súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek, aki értesíti az intézmény

fenntartóját is.

 Balesetet  követő  dokumentációt,  a  tagóvoda-vezető  vagy az általa  kijelölt  személy

végzi, melyek a következők:
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 jegyzőkönyv  felvétele  (a  balesetnél  jelenlévő  személyek)

gyermekbalesetnél előírt

 nyilvántartás tanuló és gyermekbalesetekről- nyomtatvány kitöltése

 elektronikus-jegyzőkönyv  készítése  történik,  legkésőbb  a  tárgyhót

követő  nyolcadik  napjáig.  A  fenntartónak,  valamint  a  gyermek

szüleinek  egy  példány  el  kell  küldeni,  egy  példány  az  intézmény

irattárába kerül.

Egyéb balesetvédelmi szabályok:

Az  intézményi  munka-,  balesetvédelmi,-  és  tűzvédelmi  feladatok  szakszerű  ellátását  a

törvényben  előírt  megfelelő  képesítéssel  rendelkező  vállalkozó  végzi  évenkénti  szerződés

keretében. A napi feladatok irányítását és ellenőrzését az óvoda munkavédelmi, és tűzvédelmi

feladataival megbízott alkalmazottja látja el. Hatáskörét a munkaköri leírása tartalmazza.

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 többek között:

- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, szélvihar stb.),

- a tűz,

- a robbantással történő fenyegetés.

- ivóvízhálózat zavara

- elektronikus hálózatban, gázvezetékekben bekövetkezett zavarok

Az  óvoda  minden  alkalmazottja  köteles  az  általa  észlelt  rendkívüli  eseményt  közvetlen

felettesének jelenteni.  A tagintézmény vezető dönt a szükséges intézkedésről  és értesíti  az

óvodavezetőt,  aki  a  fenntartó  értesítéséről  gondoskodik.  A  rendkívüli  esemény  esetén

haladéktalanul intézkedni szükséges. Az óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettesítési

rendben szabályozottak szerint. 
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Legfontosabb  a  gyermekek  biztonságos  elhelyezése.  Az  épület  kiürítése  a  Tűzriadó-terv

szerint történik az alábbi módosításokkal:

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

- az intézmény fenntartóját,

- tűz esetén a tűzoltóságot (105)

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget (107)

- személyi sérülés esetén a mentőket (104)

- egyéb  esetekben  az  esemény  jellegének  megfelelő  rendvédelmi,  illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.

A telefonba a pontos adatokat kell közölni:

- a jelentő neve, címe, telefonszáma

- az intézmény helye utca, házszám

- a fenyegetés tartalma 

- mi van veszélyben

- milyen útvonalon a legkönnyebb a megközelíthetőség

A  vezető,  tagintézmény-vezető  a  tűzvédelmi  felelőssel  együtt  intézkedik  az  intézmény

azonnali kiürítéséről. A dolgozók a gyermekekkel együtt a létszámot ellenőrizve, vonulnak ki

a csoportszobákból, a folyóson és/vagy lépcsőházon keresztül érnek ki az utcára a rend és

fegyelem betartása mellett, szervezetten, pánikkeltés nélkül.

Az intézmény minden dolgozója a gyermekkel együtt elhagyja az épületet.

A helyszínt  és  a  veszélyeztetett  épületet,  a  foglalkozást  tartó  óvodapedagógus  hagyhatja  el

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e gyermek az épületben.

A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor az

óvónőnek meg kell számolnia!

A gyermekek a felnőttek felügyelete mellett a kiürített intézményből a közeli tagintézménybe,

illetve gyermekintézménybe távoznak:

Nyugati Városrészi Óvoda↔ Nagy Jenő Utcai Tagóvoda

Hajnóczy J. Utcai Tagóvoda ↔ Radnóti M. Utcai Tagóvoda

Esztergár L. Úti Tagóvoda ↔ Zipernowsky Utcai Tagóvoda

Ajtósi D. Utcai Tagóvoda ↔ Sportóvoda ↔ Magyar L. Utcai tagóvoda 

Rácvárosi Tagóvoda↔ Kovács Béla Általános Iskola
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Istenkúti Tagóvoda↔  Waldorf Iskola

Amennyiben  a  fenyegetés  levélben  érkezik  a  borítékot  és  a  levelet  átlátszó  irattartóba

helyezve, az ujjlenyomatok megőrzése érdekében kell megőrizni és a hatóságnak átadni.

A  rendkívüli  eseményről,  bombariadóról  és  a  hozott  intézkedésekről  az  óvodavezető

rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót.

A  szakhatóság  vizsgálata  után  kizárólag  az  általuk  kiadott  engedélyek  alapján  lehet  az

épületbe visszamenni.

Minden nevelési év elején a tűzvédelmi oktatással egy időben a dolgozókat ki kell oktatni a

bombariadó, rendkívüli esemény / földrengés, villámkár, csőrepedés, stb./ esetén szükséges

teendőkről  is.   Évente  szükséges felülvizsgálni  a tűz-és bombariadó tervet.  A szerződéses

vállalkozó végzi az oktatást és a dokumentumok felülvizsgálatát.

2.15. Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről és a Házirendről
            Különös közzétételi lista

Az óvoda honlapján hozzuk nyilvánosságra az intézmény pedagógiai programját, szervezeti

és  működési  szabályzatát,  házirendjét.  Ezek  a  dokumentumok  nyilvánosak.  Tájékoztatás

bármikor kérhető előzetes időpont egyeztetés alapján a vezetőtől, tagintézmény vezetőtől. 

A szülők tájékoztatása az óvodai beíratások előtt szervezett formában történik. A beiratkozást

követő  első  szülői  értekezleten  részletes  tájékoztatást  adunk  a  dokumentumokról,  illetve

minden szülőnek a házirend egy példányát átadjuk, ill. elektronikus levélben elküldjük.

A Különös közzétételi listát az internen hozzuk nyilvánosságra, és évente felülvizsgáljuk.

A lista az alábbiakat tartalmazza:

 óvodapedagógusok száma

 óvodapedagógusok iskolai végzettsége

 óvodapszichológus száma

 óvodapszichológus iskolai végzettsége

 pedagógiai asszisztensek száma

 pedagógiai asszisztensek szakképzettsége

 dajkák száma

 dajkák szakképzettsége

 óvodai nevelési év rendje
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 óvodai csoportok száma, gyermekek létszáma

2.16. Elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, 
tárolásuk, kezelésük rendje

A  KIR  (Közoktatási  Információs  Rendszer)  révén  elektronikus  kapcsolatban,

elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum rendszert alkalmazunk.

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása

- az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adat bejelentések

- az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések,

- a gyermek oktatási azonosítószáma

- október 1.-ei pedagógus és gyermek lista

A  fent  felsorolt  nyomtatványokat  az  intézmény  pecsétjével  és  az  intézményvezető

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A

dokumentumok  a  KIR rendszerében,  továbbá  az  óvoda  informatikai  hálózatában  egy

külön  e  célra  létrehozott  mappában  tárolandók.  A  mappához  való  hozzáférés  jogát

korlátozni kell, csak az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá

Az  egyes  iratkezelési  feladatok  ellátása  az  intézményvezető,  tagóvoda-vezető  és  az

óvodatitkár között megosztottan történik.

Az  adatokat,  iratokat,  úgy  kell  rögzíteni,  hogy  pontosan  követhető,  ellenőrizhető  és

visszakereshető legyen.

Az elektronikus úton továbbított  leveleket is, kinyomtatva,  aláírva és lepecsételve kell

iktatni. Őrzésük az irattári tervben meghatározottak szerint történik.

Csoportnapló vezetése elektronikus úton is történhet.  Havi rendszerességgel szükséges

kinyomtatni az elkészült oldalakat, a heti tervet hetente.

Félévi  gyakorisággal  kell  kinyomtatni  a  gyermekekről  készült  értékeléseket,

felméréseket.

3. Egyéb rendelkezések
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3.1. Reklámtevékenység szabályozása

 Az óvodában  a  reklámtevékenység  tilos,  kivételt  képeznek  azok  a  reklámok,  melyek  a

gyermekeknek  szólnak  az  egészséges  életmóddal,  környezetvédelemmel,  kulturális

tevékenységgel kapcsolatosak és megfelelő színvonalúak.

Az  óvodát  érintő  kérdésekben  tájékoztatáshoz,  nyilatkozat  adáshoz  az  vezető  engedélye

szükséges. A közölt adatok, szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért

a  nyilatkozó  felel.  A  nyilatkozatok  megtételekor  minden  esetben  tekintettel  kell  lenni  a

hivatali titoktartásra, vonatkozó szabályokra, valamint az óvoda jó hírnevére és érekeire.

Médiának  nyilatkozónak  joga  van  arra,  hogy  a  vele  készített  riport  anyagát,

szövegkörnyezetét a közlés előtt megismerje, egyeztesse.

3.2. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok

 A szülőnek előre jeleznie kell, ha más személy viszi el gyermekét az óvodából.

 A szülő köteles az óvodába érkező gyermeket átadni az óvodapedagógusnak, csak ezt

követően felel az óvoda a gyermek épségéért.

 Az  óvoda  területén  csak  a  gyermekek  átöltöztetése  idején  tartózkodhat  a  szülő,

hozzátartozó.  Kivéve  beszoktatási  időszak,  fogadó  óra,  szülői  értekezlet,  szülői

érdekképviseleti munkában való részvétel, az óvoda nyílt rendezvényei. Az óvodában

való bent tartózkodás a járványügyi veszélyhelyzet idején érvényes védelmi előírások

következtében módosulhat

 Az  udvaron  a  balesetveszély  elkerülése  és  az  átláthatóság  érdekében  csak  addig

tartózkodjanak a szülők, míg elköszönnek. Délutáni játékra ne használják az óvoda

udvarát. 

 Az óvodába sérülést okozó eszköz, játék nem hozható be.

 A szülő nem adhat felmentést gyermeke számára az óvodai szabályok alól, még akkor

sem,  ha  ő  is  az  intézményben  tartózkodik.  Amennyiben  mégis  megteszi,  az  ebből

következő balesetek bekövetkezéséért a felelősséget vállalnia kell.

 Az  óvodában  felmerülő  gyermekek  közötti  konfliktusok  kezelésére  kizárólag  az

óvodapedagógusok jogosultak!  

 Probléma esetén a szülő nem intézkedhet a többi gyermekkel szemben. 
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 Panaszával elsősorban a gyermeke óvodapedagógusát keresse meg, aki

fogadó óra keretében  megvizsgálja  a  panasz jogosságát,  tisztázza  az

ügyet, javaslatot tesz a probléma megoldására.

 Amennyiben  a  probléma  nem  tartozik  az  óvodapedagógus

kompetenciájába, vagy nem sikerült azt megoldani, akkor forduljon az

óvodavezetőhöz.  Fogadó  óra  keretében  a  felek  közösen  egyeztetik,

elemzik a problémát. A vezető az érintettek bevonásával kivizsgálja az

ügyet, szükség esetén külső szereplőt is bevon a probléma megoldása

érdekében pl.  óvodapszichológus,  az óvoda gyógypedagógusa.  Jogos

panasz esetén intézkedést hoz a probléma minél rövidebb időn belüli

orvosolására.

 Amennyiben az első két szinten nem sikerült a panaszt rendezni, akkor

a fenntartónak lehet jelezni a problémát.

 A  munkahelyre  behozott  személyes  tárgyak,  értékek  megőrzésére  a  zárható

szekrényekben van lehetőség, aki ezt nem veszi igénybe a munkáltató nem felelős az

anyagi kárért.

 Az utolsóként távozó dolgozó felelős az épület bezárásáért, a riasztó élesítéséért

3.3. Hivatali titok megőrzése

Hivatali titoknak minősül:

 A dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok

 A gyermek, szülők, dolgozók személyiségjogaihoz fűződő adat

 Továbbá,  amit  az  intézményvezetője  az  adott  ügy,  vagy  a  zavartalan  működés

biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban

annak minősít.

 Amennyiben adott esetben nem ír elő a jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget,

nem  adható  felvilágosítás  azokban  a  kérdésekben  melyek  hivatali  titoknak

minősülnek, vagy amely az óvoda jó hírnevét sértené.

 A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója

köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.

3.4. A telefonhasználat eljárásrendje
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A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében néma állapotban

tarthatja magánál. A mobil telefont magáncélú beszélgetésre a pedagógus a gyermekek között

csak fedett időben, a dajkák munkaközi szünetben használhatják sürgős esetben.

Az intézményi telefont kivételes, sürgős esetben használható magáncélra.

A szolgálati telefon fontos kapcsolattartási eszköz, ezért a tagóvodai mobil telefonnak mindig

a  tagóvodában kell  lennie,  a  vezetői  telefonnak  a  tagóvoda-vezetőnél.  A tagóvoda-vezető

felelős a telefonhasználatának megszervezéséért, az óvoda elérhetőségéért. 

3.5. Informatikai eszközök, internet használata

Az informatikai eszközök kizárólag az óvoda működésével kapcsolatos feladatok ellátására

használhatóak.  Fénymásoló,  nyomtató,  projektor  magáncélra  történő  használata  nem

megengedett. A gondos eszközkezelés érdekében, ajánlott megbízott dolgozóknak kódot adni

a fénymásolók használatára.

A  közösségi  oldalakra  a  gyermekcsoport  tevékenységével  kapcsolatos  képeket,  szöveges

információt  feltenni  csak  a  tagóvoda-vezető  engedélyével,  a  gyermek  szülője,  törvényes

képviselője hozzájárulásával lehetséges. Az óvodáról, a dolgozókról információt, képet csak a

tagóvoda-vezető  engedélyével  lehetséges,  miután  meggyőződött  a  feltenni  kívánt  anyag

tartalmáról.   A  szabályozást  a  szülőkkel  minden  nevelési  év  elején  meg  kell  ismertetni,

melynek tudomásul vételét aláírásukkal igazolják.

3.6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A 2007.évi CLII. törvény (Vnyt) 4 § alapján intézményünkben a Pécs Megyei Jogú Város

közgyűlése által  kinevezett  magasabb vezető,  kötelezett  vagyonnyilatkozat-tételre.  A Vnyt

szerint  a  nyilatkozat  tételi  kötelezettség  kiterjed  a  vele  közös  háztartásban  élő  szülőre,

gyermekre,  házastársra  is.  A  vagyonnyilatkozat  tartalmazza  a  kötelezett  és  a  vele  egy

háztartásban élők jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Az intézmény OM azonosítója:

026993

Készítette:
A Nyugati Városrészi Óvoda nevelőtestülete

………………………
intézményvezető

Ph.

Az Nkt. 26§ (1) bekezdése alapján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot a
TAN/121-2/2022 határozatszámon a 
nevelőtestület elfogadta:

…………………………
a nevelőtestület nevében

A Nyugati Városrészi Óvoda módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a - 
Nkt. 72. § (5) bek. - biztosított jogok alapján
a szülői szervezet véleményezte.

…………………………
a szülői közösség nevében

Az Nkt 26. § (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó
a ………………határozatszámon jóváhagyta.

…………………………………………………..
fenntartó képviselője

Az Nkt.26.§ (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 
TAN/121-3/2022  határozatszámon elfogadta:

Nyugati Városrészi Óvoda 
Nevelőtestületének nevében

intézményvezető
Nyugati Városrészi Óvoda Ajtósi Dürer 
Utcai Tagóvodája Nevelőtestületének 
nevében tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Esztergár Lajos 
Úti Óvodája Nevelőtestületének nevében

tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József 
Utcai Tagóvodája Nevelőtestületének 
nevében tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Istenkúti 
Tagóvodája Nevelőtestületének nevében

tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Közraktár Utcai 
Sportóvodája Nevelőtestületének nevében

tagóvoda-vezető
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Nyugati Városrészi Óvoda Magyar Lajos 
Utcai Tagóvodája Nevelőtestületének 
nevében tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Nagy Jenő Utcai 
Tagóvodája Nevelőtestületének nevében

tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós 
Utcai Tagóvodája Nevelőtestületének 
nevében tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Rácvárosi 
Tagóvodája 
Nevelőtestületének nevében tagóvoda-vezető
Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky 
Károly Utcai Tagóvodája 
Nevelőtestületének nevében  tagóvoda-vezető

A dokumentum jellege: Nyilvános
Megtalálható az óvoda honlapján:
www.nyugatiovoda.hu

Érvényes:
A kihirdetés napjától: 2023.01.01-től 
visszavonásig
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Záró rendelkezések

Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el és a Fenntartó jóváhagyásával lép életbe. 

A  hatálybalépéssel  egyidejűleg  hatályát  veszti a  nevelőtestület  TAN/56-2/2022.  (IV.25.)

számú határozatával  elfogadott  és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

118/2022. (V.17.) számú határozatával jóváhagyott Nyugati Városrészi Óvoda Szervezeti és

Működési Szabályzata.

Hatályos: 2023. január 1. napjától visszavonásig

A dokumentum nyilvános! 

Megtalálható az óvoda honlapján: www.nyugatiovoda.hu

                                            Megtekinthető: vezetői irodákban

Ph.

                                                                                                       Kovácsné Hajdinák Éva
                                                                                                              intézményvezető
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 

 

 

Ikt.sz.: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 
Munkavállaló neve: 

Munkakör megnevezése: óvodapedagógus 

Megbízatása: Intézményvezető helyettes 

Munkaideje:  heti 40 óra (Óvodai csoportban töltött óraszáma 8 óra a fennmaradó 32 órában 

intézményvezető-helyettesi feladatokat lát el a 456/2021. (VI.15.) közgyűlési határozat 

alapján) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda  

Közvetlen felettese:  Nyugati Városrészi Óvoda intézményvezetője 

 

Munkáját az intézményvezető irányításával, illetve azzal munkamegosztásban végzi. 

Hiányzása, távolléte esetén az általa megbízott személy helyettesíti. 

Önállóan végzi a tagóvoda irányítását a hatályos törvények szerint, felelős a helyi feladatok 

ellátásáért, szakmai ügyekben képviseli a Nyugati Városrészi Óvodát. 

Kötelező óraszámát a gyermekcsoportban a gyermekekkel való közvetlen foglalkozással tölti. 

 

Kiemelt feladatai az egész intézményre kiterjedően: 

 

 A vezető közvetlen munkatársa. A vezetőt távollétében teljes felelősséggel helyettesíti. 

 Ellenőrzi a mulasztási naplók, tanügyi dokumentumok, a gyermekek adatainak 

nyilvántartását pontos, naprakész vezetését. 

 Ellenőrzi a 3 évesek óvodába járását, hiányzás esetén a szükséges intézkedést 

kezdeményezi. 

 A vezetők szabadságolási tervét elkészíti, nyilvántartja, engedélyezi 

 Ellenőrzi, a dolgozók munkaalkalmassági szűrővizsgálatának meglétét, gyermekek 

egészségügyi vizsgálatának a megszervezését, védelmi feladatok ellátását (gyermek,- 

munka,- tűz,- baleset, bombariadó), a gyermekbaleseteknél a szükséges intézkedéseket 

ellenőrzi, nyilvántartja. 

 Elkészíti, összesíti az óvoda statisztikáját. 

 Összegyűjti, iktatja az óvodában maradó gyermekek Oktatási Hivatal által kiállított 

határozatát a tankötelezettség halasztásáról. Vezetőt tájékoztatja a beiskolázás adatairól. 

 Munkavédelmi, tűzvédelmi játszó-udvari szemlén megállapítottakat összesíti, javaslatot 

tesz aktuális munkákra. 

 Aktívan közreműködik, szakmai segítséget nyújt az intézményi, óvodapedagógusi 

minősítési eljárás tanfelügyeleti ellenőrzésre történő felkészülésben. 

 Vezeti az SNI-s, BTMN-es gyermekek nyilvántartását. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 

Munkáltatással kapcsolatos feladatok: 

 

 Helyi feladatokat megbeszéli, egyeztet szükség szerint az intézményvezetővel. 

 Javaslatot tesz alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez. 

 Ellenőrzi a jelenléti ív vezetését. 

 Ellenőrzi a munkafegyelem betartását, kialakítja a munkarendet és ellenőrzi annak a 

betartását. 

 A dolgozók szabadságolási tervét elkészíti, nyilvántartja, engedélyezi és havi szabadság 

lejelentést küld az óvodatitkár felé. 

 Helyettesítés, túlmunka elszámolását jelenti az ügyviteli dolgozó felé. 

 Betegszabadság, táppénz és egyéb távollét folyamatos jelentése az ügyviteli dolgozó 

felé. 

 Védelmi feladatok ellátását szervezi a tagóvodában. 

 Helyettesítéseket megszervezi, elrendeli. 

 

Tanügyigazgatási feladatok: 

 

 Az tagóvoda törzskönyvét vezeti, a gyermekek adatait nyilvántartja. 

 Tanügyi dokumentumokat vezeti, tanügyigazgatási, ügyviteli feladatokat ellátja. 

 A tagóvoda statisztikáját elkészíti. 

 A napi gyermeklétszám lejelentése. 

 Óraállások lejelentése havonta 

 A gyermekfelvételt megszervezi, lebonyolítja, az ezzel kapcsolatos statisztikát az 

intézményvezetőnek jelenti. 

 Gyermekek, óvónők, dajkák csoportba való beosztását elkészíti (szülők, nevelőtestület 

véleményének kikérésével). 

 Tagóvodához érkező ügyiratokat iktatja, határidőn belül intézkedik. 

 Figyelemmel kíséri, a kötelező óvodába járás teljesítését, illetve igazolatlan  hiányzás 

esetén értesíti az intézményvezetőt majd felszólítást küld a szülőnek. 

 Tanköteles korú gyermekekkel kapcsolatban adatokat szolgáltat az 

intézményvezetőnek. 

 Vezeti az SNI-s, BTMN-es gyermekek nyilvántartását, amelyekről adatot szolgáltat az 

intézményvezető felé 

 Gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről. 

 Szükség esetén véleményt kér a pedagógiai szakszolgálatoktól. 

 Gyermekek egészségügyi vizsgálatát megszervezi. 

 Járványügyi helyzetben az aktuális eljárásrendnek megfelelően jár el. 

 Gyermekbalesetek megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszi, a balesetet 

jelenti az intézményvezetőnek. 

 Gondoskodik a játszótéri eszközök dokumentációjának meglétéről (tanúsítványok, 

jegyzőkönyvek), vezeti a játszótéri eszközök nyilvántartó adatlapját, nyilvántartja az 

időszakos ellenőrzések határidejét. Gondoskodik a játszótéri eszközök javításáról, 

szűkség esetén használaton kívül helyezéséről, lebontásáról. 

 A vallásos nevelés feltételeit biztosítja. 

 Szünetekkel kapcsolatosan időben intézkedik. 
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Pedagógiai feladatok: 

 

 A nevelőtestület javaslatai alapján összeállítja az éves munkatervjavaslatot. 

 A tagóvoda pedagógiai irányítójaként megszervezi, ellenőrzi, értékeli a pedagógiai 

munkát, dokumentációt. 

 Az Óvodai Nevelés Alapprogramjában megfogalmazott alapelveket érvényesíti, a 

Pedagógiai Program megvalósítását ellenőrzi. 

 Segítséget nyújt az óvodai nevelőmunkához. 

 Megszervezi, és ellenőrzi a gyakornokok mentorlását, minősítővizsgára való 

felkészítését. 

 Világnézeti semlegességet biztosítja. 

 Értekezleteket előkészíti, lebonyolítja. 

 Ön- és továbbképzésre ösztönöz, szervez. 

 Szülőkkel kapcsolatot tart, szülői értekezleteket tart, illetve nyomon követ. 

 Pályázatírásban, majd lebonyolításban aktívan közreműködik. 

 Tehetséggondozást, felzárkóztatást egyéni fejlesztést figyelemmel kíséri. 

 Az információs rendszerben aktívan részt vesz. 

 Beszámolót készít az intézményvezető részére. 

 

 

Gazdálkodási feladatok: 

 

 Megtervezi az intézményvezetővel történt egyeztetésnek megfelelően, a tagóvoda 

költségvetési keretének felhasználását a munkatársak véleményének 

figyelembevételével. 

 Költségvetési keretének felhasználásáért, és a felhasználás figyelemmel kiséréséért 

felelősséggel tartozik. 

 A fenntartási, karbantartási munkákat felméri, az intézményvezetővel történt 

egyeztetést követően a munkát megrendeli, elvégzését ellenőrzi. 

 Leadja a rendelését az eszközökre és anyagokra, játékokra a keretösszege erejéig, majd 

engedélyezést követően beszerzi. 

 Selejtezési, leltározási feladatokban aktívan részt vesz. 

 Tárgyi eszközök, az tagóvoda vagyonának rendeltetés szerinti használatát ellenőrzi. 

Leltári, vagyontárgyi felelősséggel tartozik. 

 Felel a nevelőmunka egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

 Az étel minőségét, mennyiségét, kiosztását rendszeresen ellenőrzi, beszámol az 

intézmény vezetőjének. 

 Nyilvántartja a kötött munkaidőn felül végzett tevékenységeket, és annak időtartamát. 

 Pályázatokon való részvétel, elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának 

nyilvántartását vezeti. 

 Javaslatot tesz a tagóvodára vonatkozóan a beiskolázási tervhez. 

 Ellenőrzi a pedagógus továbbképzéseken való részvételt. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
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Kötelessége: 

 

 Beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézményvezetőjének. 

 Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit. 

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

 Részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, valamint 

köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 

számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

Felelőssége: 

 

 A gyermekbalesetek megelőzése 

 Az épület biztonságos üzemeltetése 

 A nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, 

vezetése 

 Az intézményvezető által hozott döntések (állásfoglalások) végrehajtásának 

megszervezése és előkészítése 

 A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése 

 A tagóvoda leltárának, vagyonának megóvása 

 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője 

megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja. 
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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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                                                      Intézményvezető 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
Munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése: tagóvoda-vezető, óvodapedagógus 

Megbízatása: tagóvoda vezetése 

Heti munkaideje: 40 óra (Óvodai csoportban töltött óraszáma: 26/24 óra a fennmaradó 14/12 

órában vezetői feladatokat lát el.) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda /Nyugati Városrészi………… Tagóvodája 

Közvetlen felettese:  Nyugati Városrészi Óvoda intézményvezetője 

 

Munkáját az intézményvezető irányításával, illetve az SZMSZ szerinti munkamegosztásban 

végzi. Hiányzása, távolléte esetén az általa megbízott személy helyettesíti. 

Önállóan végzi a tagóvoda irányítását a hatályos törvények, és az SZMSZ szerint, felelős a 

helyi feladatok ellátásáért, szakmai ügyekben képviseli a Nyugati Városrészi Óvoda…….. 

Tagóvodáját 

 

 

Munkáltatással kapcsolatos feladatok: 

 Helyi feladatokat megbeszéli, egyeztet szükség szerint az intézményvezetővel. 

 Javaslatot tesz alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez  

 Ellenőrzi a jelenléti ív vezetését. 

 Ellenőrzi a munkafegyelem betartását, kialakítja a munkarendet és ellenőrzi annak a 

betartását. 

 Dolgozók munkaalkalmassági szűrővizsgálatát megszervezi. 

 A dolgozók szabadságolási tervét elkészíti, nyilvántartja, engedélyezi és havi szabadság 

lejelentést küld az óvodatitkár felé. 

 Helyettesítés, túlmunka elszámolását jelenti az ügyviteli dolgozó felé. 

 Betegszabadság, táppénz és egyéb távollét folyamatos jelentése az ügyviteli dolgozó 

felé. 

 Védelmi feladatok ellátását szervezi a tagóvodában. 

 Helyettesítéseket megszervezi, elrendeli. 

 

Tanügyigazgatási feladatok: 

 Az tagóvoda törzskönyvét vezeti, a gyermekek adatait nyilvántartja. 

 Tanügyi dokumentumokat vezeti, tanügyigazgatási, ügyviteli feladatokat ellátja. 

 A tagóvoda statisztikáját elkészíti. 

 A napi gyermeklétszám lejelentése. 

 Óraállások lejelentése havonta 

 A gyermekfelvételt megszervezi, lebonyolítja, az ezzel kapcsolatos statisztikát az 

intézményvezetőnek jelenti. 

 Gyermekek, óvónők, dajkák csoportba való beosztását elkészíti (szülők, nevelőtestület 

véleményének kikérésével). 

 Tagóvodához érkező ügyiratokat iktatja, határidőn belül intézkedik. 

 Figyelemmel kíséri, a kötelező óvodába járás teljesítését, illetve igazolatlan  hiányzás 

esetén értesíti az intézményvezetőt majd felszólítást küld a szülőnek. 
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 Tanköteles korú gyermekekkel kapcsolatban adatokat szolgáltat az 

intézményvezetőnek. 

 Vezeti az SNI-s, BTMN-es gyermekek nyilvántartását, amelyekről adatot szolgáltat az 

óvodavezető-helyettes felé 

 Gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről. 

 Szükség esetén véleményt kér a pedagógiai szakszolgálatoktól. 

 Gyermekek egészségügyi vizsgálatát megszervezi. 

 Járványügyi helyzetben az aktuális eljárásrendnek megfelelően jár el. 

 Gyermekbalesetek megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszi, a balesetet 

jelenti az intézményvezetőnek. 

 Gondoskodik a játszótéri eszközök dokumentációjának meglétéről (tanúsítványok, 

jegyzőkönyvek), vezeti a játszótéri eszközök nyilvántartó adatlapját, nyilvántartja az 

időszakos ellenőrzések határidejét. Gondoskodik a játszótéri eszközök javításáról, 

szükség esetén használaton kívül helyezéséről, lebontásáról. 

 A vallásos nevelés feltételeit biztosítja. 

 Szünetekkel kapcsolatosan időben intézkedik. 

 

Pedagógiai feladatok: 

 

 A nevelőtestület javaslatai alapján összeállítja az éves munkatervjavaslatot. 

 A tagóvoda pedagógiai irányítójaként megszervezi, ellenőrzi, értékeli a pedagógiai 

munkát, dokumentációt. 

 Az Óvodai Nevelés Alapprogramjában megfogalmazott alapelveket érvényesíti, a 

Pedagógiai Program megvalósítását ellenőrzi. 

 Segítséget nyújt az óvodai nevelőmunkához. 

 Megszervezi, és ellenőrzi a gyakornokok mentorlását, minősítővizsgára való 

felkészítését. 

 Világnézeti semlegességet biztosítja. 

 Értekezleteket előkészíti, lebonyolítja. 

 Ön- és továbbképzésre ösztönöz, szervez. 

 Szülőkkel kapcsolatot tart, szülői értekezleteket tart, illetve nyomon követ. 

 Pályázatírásban, majd lebonyolításban aktívan közreműködik. 

 Tehetséggondozást, felzárkóztatást egyéni fejlesztést figyelemmel kíséri. 

 Az információs rendszerben aktívan részt vesz. 

 Beszámolót készít az intézményvezető részére. 

 

Gazdálkodási feladatok: 

 

 Megtervezi az intézményvezetővel történt egyeztetésnek megfelelően, a tagóvoda 

költségvetési keretének felhasználását a munkatársak véleményének 

figyelembevételével. 

 Költségvetési keretének felhasználásáért, és a felhasználás figyelemmel kiséréséért 

felelősséggel tartozik. 

 A fenntartási, karbantartási munkákat felméri, az intézményvezetővel történt 

egyeztetést követően a munkát megrendeli, elvégzését ellenőrzi. 

 Leadja a rendelését az eszközökre és anyagokra, játékokra a keretösszege erejéig, majd 

engedélyezést követően beszerzi. 
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 Selejtezési, leltározási feladatokban aktívan részt vesz. 

 Tárgyi eszközök, az tagóvoda vagyonának rendeltetés szerinti használatát ellenőrzi. 

Leltári, vagyontárgyi felelősséggel tartozik a tagóvoda vezetője, valamint az 

intézményben dolgozó kollektíva. 

 Felel a nevelőmunka egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

 Az étel minőségét, mennyiségét, kiosztását rendszeresen ellenőrzi, beszámol az 

intézményvezetőjének. 

 Nyilvántartja a kötött munkaidőn felül végzett tevékenységeket, és annak időtartamát. 

 Pályázatokon való részvétel, elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának 

nyilvántartását vezeti. 

 Javaslatot tesz a tagóvodára vonatkozóan a beiskolázási tervhez. 

 Ellenőrzi a pedagógus továbbképzéseken való részvételt. 

 

 

Kötelessége: 

 

 Beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézményvezetőjének. 

 Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit.  

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

  Évente részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 

számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

Felelőssége: 

 

 A gyermekbalesetek megelőzése 

 Az épület biztonságos üzemeltetése 

 A nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, 

vezetése 
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 Az intézményvezető által hozott döntések (állásfoglalások) végrehajtásának 

megszervezése és előkészítése 

 A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése 

 A tagóvoda leltárának, vagyonának megóvása 

 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője 

megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja. 

 

 

 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                                                      Intézményvezető 

 

mailto:nyugatiovi@freemail.hu


 

 
 

11 
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Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkavállaló neve: 

Munkakör megnevezése: óvodapedagógus 

Heti munkaideje: 40 óra (a kötött munkaidő 32 óra) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda/ Nyugati Városrészi Óvoda ……..…….. 

Tagóvodája………………..(cím) (Esetenként elrendelhető változó telephely a Nyugati 

Városrészi Óvodán belül) 

Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes/tagóvoda-vezető 

 

 

Állandó feladatai: 

 

 A rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, fejlődésüknek segítése a legjobb tudásának 

megfelelően, minden területre kiterjedően. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi 

nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket 

az ide vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Az óvoda teljes nyitvatartása alatt - munkabeosztása szerint - foglalkozik a 

gyermekekkel.  

 Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján 

határozza meg a tagóvoda vezetője. 

 Kötelező óraszámát kizárólag a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 

gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi 

szintjük figyelembevételével. 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. 

Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. 

 Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan, és 

tárgyilagosan közvetítse. 

 A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat 

(például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel 

elfogyasztására való kényszerítés). 

 Javaslatot ad: 

- az óvoda munkatervéhez, óvodai programjához 

- munkaszervezési kérdésekhez 

- a felszerelés bővítéséhez 

- a szükséges javításokhoz. 

 Az érvényben lévő nevelési program előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül 

a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat. 

mailto:nyugatiovi@freemail.hu


 

 
 

12 

 

Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 

képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen 

gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek 

biztosításáról.  

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről! 

 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen mentori feladatokat! 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.  

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, (csoportszoba, udvar, utcai séta, 

kirándulás) a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni. Baleset esetén az 

SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 

végzi. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának 

kialakítása.  

 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 

szüleivel. 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája 

során betartja. 

 A Pedagógiai Program és az éves Munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában 

aktívan bekapcsolódik, mint a nevelőtestület tagja. 

 Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségjogok védelméről 

szóló törvények szellemében végzi. 

 

 

Egyéb feladatai: 

 

 Minden óvodapedagógusnak hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és 

általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja 

fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Felkészül, és részt vesz nevelési értekezleteken. 

 Bemutató foglalkozást tart az általa választott területen. 

 Képességfejlesztő foglalkozásokat szervez csoportjában. 

 Egyenrangú, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Folyamatosan együttműködik a családokkal. Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és 

egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés 

egységének kialakításához. Szülői értekezletet, nyílt napot, fogadó órát tart, 

családlátogatást végez (melyről feljegyzést készít), közös ünnepeket, kirándulásokat 
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szervez. A szülőket folyamatosan, érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. 

 Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és 

iskolai nevelőkkel. 

 Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői 

felügyelő munkáját. 

 A szertár, könyvtár segédanyagait felhasználja nevelő-oktató munkájában. 

 Az óvodapedagógus az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatása szerint:  

-     helyettesítés 

- jegyzőkönyvvezetés 

- az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése  

- pályázatírásban való részvétel 

- továbbtanulók segítése 

- hallgatók gyakorlatának vezetése 

- leltározás, selejtezés előkészítése 

 A kötött munkaidőn felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő esetenkénti feladatokra a 

megbízást vagy kijelölést a tagintézmény vezető adja1. 

 

 

 

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők:  

 

 Az intézményi minőségi munka fejlesztésben aktívan részt vesz, segíti az Önértékelési 

csoport munkáját 

 Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez, azt dokumentálja a csoportnaplóban 

 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a felvételi és mulasztási 

naplót. 

 Naprakészen vezeti a csoportnaplót 

 Az igazolatlan hiányzásról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 Szükség szerint, kérésre pedagógiai jellemzést ír (pl.: pedagógiai szakszolgálat, 

szakértői bizottság számára, gyerekjóléti szolgálat kérésére,). 

 A törvényi előírásnak megfelelően folyamatosan nyomon követi a gyermekek 

fejlődését, félévente méri, és rögzíti az eredményét, a fejlődését szolgáló 

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A szülő kérésére tájékoztatót készít a 

gyermek óvodai fejlődéséről, fejlesztési javaslatot tesz. Indokolt esetben kezdeményezi 

a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

 Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§ alapján 
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Kötelessége: 

 

 Beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvoda vezetőjének. 

 Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit.  

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

  Évente részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

Felelőssége: 

 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A leltári tárgyakért és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 

Egyéni megbízatása: 

 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője, 

helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. 
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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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes 
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Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkavállaló neve: 

Munkakör megnevezése: óvodapedagógus 

Heti munkaideje: 40 óra (a kötött munkaidő 26 óra) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda/ Nyugati Városrészi Óvoda ……..…….. 

Tagóvodája………………..(cím) (Esetenként elrendelhető változó telephely a Nyugati 

Városrészi Óvodán belül) 

Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes/tagóvoda-vezető 

 

 

Állandó feladatai: 

 

 A rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, fejlődésének segítése a legjobb tudásának 

megfelelően, minden területre kiterjedően. 

 Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi 

nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket 

az ide vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Az óvoda teljes nyitvatartása alatt –munkabeosztása szerint- foglalkozik a 

gyermekekkel.  

 Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján 

határozza meg a tagóvoda vezetője. 

 Kötelező óraszámát kizárólag a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott 

gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi 

szintjük figyelembevételével. 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a 

gyermekközösségek fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. 

Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. 

 Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan, és 

tárgyilagosan közvetítse. 

 A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat 

(például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel 

elfogyasztására való kényszerítés). 

 Javaslatot ad: 

- az óvoda munkatervéhez, óvodai programjához 

- munkaszervezési kérdésekhez 

- a felszerelés bővítéséhez 

- a szükséges javításokhoz. 

 Az érvényben lévő nevelési program előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül 

a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges 

szemléltető eszközöket, segédanyagokat.  
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 Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi 

képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen 

gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek 

biztosításáról.  

 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével! 

 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső 

helyszínekről, kíséretről! 

 A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.  

 Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, (csoportszoba, udvar, utcai séta, 

kirándulás) a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni. Baleset esetén az 

SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező 

óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 

végzi. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység 

kialakítása érdekében. Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának 

kialakítása.  

 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 

megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 

szüleivel. 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája 

során betartja. 

 A Pedagógiai Program és az éves Munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában 

aktívan bekapcsolódik, mint a nevelőtestület tagja. 

 

 

Egyéb feladatai: 

 

 Minden óvodapedagógusnak hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és 

általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja 

fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket. 

 Felkészül, és részt vesz nevelési értekezleteken. 

 Bemutató foglalkozást tart az általa választott területen. 

 Képességfejlesztő foglalkozásokat szervez csoportjában. 

 Egyenrangú, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Folyamatosan együttműködik a családokkal. Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és 

egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés 

egységének kialakításához. Szülői értekezletet, nyílt napot, fogadó órát tart, 

családlátogatást végez (melyről feljegyzést készít), közös ünnepeket, kirándulásokat 

szervez. A szülőket folyamatosan, érdemben tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. 
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 Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és 

iskolai nevelőkkel. 

 Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői 

felügyelő munkáját. 

 A szertár, könyvtár segédanyagait felhasználja nevelő-oktató munkájában. 

 Az óvodapedagógus az óvodára háruló feladatokból köteles az alábbi részfeladatokat 

ellátni a vezető útmutatása szerint:  

-     helyettesítés 

- jegyzőkönyvvezetés 

- az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek 

megszervezése  

- pályázatírásban való részvétel 

- továbbtanulók segítése 

- hallgatók gyakorlatának vezetése 

- leltározás, selejtezés előkészítése 

 A kötött munkaidőn felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő esetenkénti feladatokra a 

megbízást vagy kijelölést a tagintézmény vezető adja2. 

 

Gyakornoki feladatok: 

 

Ismerje meg:  

 

 Az intézmény nevelési programját, ezen belül: 

- az intézmény profiljára vonatkozó területeket – egészséges életmódra nevelés 

szervezése, zöld óvodai tevékenységek szervezése, a programokból adódó 

művészeti terek kialakítása, egyén fejlesztési tervek készítése, az integráció 

módszereit, csoportnapló vezetése,  

- az egyes gyermekekre vonatkozó speciális eljárások módszereit – a hátrányos 

helyzet, beilleszkedés, tehetséggondozás.  

- a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat 

 Alapító okiratot 

 Az SZMSZ-t 

 Az intézmény házirendjét 

 Az intézmény éves munkatervét.  

 

Mélyítse el ismereteit: 

 A foglalkoztatott korosztály életkori sajátságait, pszichológiai fejlődése területén  

 Gyermeki kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertanifejlődését) 

 A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (tanulásszervezés) 

 Tehetséggondozás területén 

 Hátránykompenzálás területén  

                                                 
2 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§ alapján 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 A neveléshez kapcsolódó eszközök használata területén 

 

A gyakornok fejlessze képességeit: 

 Szociális tanulás 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás) 

 Kommunikáció a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal 

 Időgazdálkodás, tervezés, tudatosság 

A gyakornok feladata a mentorálási folyamatban 

 Közös munkaterv kialakítása 

 Konzultációkon való részvétel 

 Dokumentumok elkészítése határidőre 

 Kölcsönös foglalkozáslátogatásokon való részvétel 

 Aktív együttműködés a mentorral 

 

 

Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők:  

 

 Az intézményi minőségi munka fejlesztésben aktívan részt vesz, segíti az Önértékelési 

csoport munkáját 

 Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez, azt dokumentálja a csoportnaplóban 

 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a felvételi és mulasztási 

naplót. 

 Naprakészen vezeti a csoportnaplót 

 Az igazolatlan hiányzásról haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

 Szükség szerint, kérésre pedagógiai jellemzést ír (pl.: pedagógiai szakszolgálat, 

szakértői bizottság számára, gyerekjóléti szolgálat kérésére,). 

 A törvényi előírásnak megfelelően folyamatosan nyomon követi a gyermekek 

fejlődését, félévente méri, és rögzíti az eredményét, a fejlődését szolgáló 

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A szülő kérésére tájékoztatót készít a 

gyermek óvodai fejlődéséről, fejlesztési javaslatot tesz. Indokolt esetben kezdeményezi 

a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

 Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket. 

 

 

Kötelessége: 

 

 Beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvoda vezetőjének. 

 Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 

közösségi együttműködés normáit.  

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

mailto:nyugatiovi@freemail.hu


 

 
 

20 

 

Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

  Évente részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

Felelőssége: 

 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A leltári tárgyakért és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 

 

 

 

Egyéni megbízatása: 

 

 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője, 

helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

KIEGÉSZÍTÉSE 

 

 
Megbízom……..………………………(név)óvodapedagógust,…………………………..(név) 

gyakornok óvodapedagógus mentorálási feladatainak ellátásával. 

 

A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira. 

 

Feladatai:  
 

 segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a 

pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. 

 támogatja a gyakornokot az általa ellátott munkakörrel kapcsolatos tevékenységében e körben 

segíti: 

 
 az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó 

előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, 

 

 a foglalkozási órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában, az alkalmazott 

pedagógiai módszereknek, a felhasználható szakmai segédleteknek a 

megválasztásában, 

 

 a foglalkozások, a foglalkozási egységek előkészítésével, megtervezésével 

és eredményes megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők 

ellátásában, 

 

 a minősítő vizsgára való felkészülésében. 

 

 

 Szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a 

gyakornok foglalkozását, ezt követően megbeszélést tart, továbbá, ha a gyakornok igényli, 

hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.  

 Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, pedagóguskompetenciáinak 

fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak 

 A gyakornoki idő lezárulta előtt összefoglaló értékelést készít a gyakornoki időszak 

tapasztalatairól. Ekkor külön féléves értékelést nem kell készíteni.  

 Ha a foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a jogviszony 

megszűnésekor a mentor soron kívül értékelést készít. 

 

A megbízás ………………-től visszavonásig, legfeljebb két évig érvényes 

 

Pécs,  

 

 

ph. 

 

----------------------------------------    ---------------------------------------- 

 megbízott       tagóvoda-vezet
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Ikt.sz.: 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése: Gyógypedagógus 

Heti munkaideje: 40 óra   

(neveléssel- oktatással kötött munkaideje: 22 óra neveléssel- oktatással kapcsolatos egyéb 

feladatokat 10 órában lát el, a fennmaradó 8 óra munkaidő beosztását maga jogosult 

meghatározni.) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda               Tagóvodája illetve változó telephelyen 

a Nyugati Városrészi Óvoda 11 tagóvodájában  

Közvetlen felettese:  Nyugati Városrészi Óvoda intézményvezetője 

 

 
Állandó feladatai: 

 

 Szakértői vélemény alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásainak megtartása, dokumentálása, egyéni fejlesztési terv 

készítése. 

 A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodai csoportokban az óvodapedagógus 

szakmai segítése. 

 Segítséget ad az óvodapedagógusoknak az eltérő fejlődésű gyermekek szakértői 

vizsgálatának előkészítésében, a vizsgálatában. 

 Folyamatosan nyomon követi a tagóvodákban az SNI-s gyermekek ellátását, probléma 

esetén jelzi az intézményvezetőnek. 

 Együttműködik, és kapcsolatot tart az Éltes EGYMI-vel, és a Baranya Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértő Bizottságával. 

 Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, figyelembe veszi a 

gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, 

átlagtól eltérő másságát.  

 Biztosítja a nyugalmat, szeretetteljes légkört, a gyermekek folyamatos felügyeletét. 

 Tájékoztatja a szülőket a gyermek fejlődéséről, figyelmezteti a szülőt, ha a gyermeke 

fejlődésének érdekében további vizsgálatot, intézkedést tart szükségesnek. A szülők 

tájékoztatása kapcsán minden esetben egyeztet a gyermek óvodapedagógusával. 

 Együttműködik az óvodapszichológussal, szociális segítővel. 

 Az adott tagóvodában a rendelkezésre álló időt úgy osztja be, hogy annak részét képezze 

a fejlesztő munkán túl a gyermek szülőjével, óvodapedagógusaival történő konzultáció. 

 A fejlesztő és a konzultációs tevékenységéről feljegyzést készít, fejlesztő naplót vezet. 

 Munkáját tervszerűen végzi, tapasztalatairól a nevelési év végén, június 30-ig írásbeli 

beszámolót készít, melyet továbbít az intézményvezetőnek. 

 Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségjogok védelméről 

szóló törvények szellemében végzi. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Egyéb feladatai: 

 

 Egyenrangú, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Véleményalkotásával, javaslataival, rendszeres konzultációval segíti a nevelőtestület 

munkáját. 

 Szakmai tanácsadást, szükség szerint hospitálást végez. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 

Kötelessége: 

 

 Munkáját pontosan, színvonalasan végezni, a kitűzött határidőket betartani 

 A köznevelési törvényben foglaltak szerint a pedagógiai program alapján végezni 

feladatait. 

 Megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi 

együttműködés normáit. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Folyamatosan növelni szaktudását önképzés és szervezett oktatás útján óvni, növelni az 

intézmény jó hírét 

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása. 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

 Részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, valamint 

köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját. 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nyugatiovi@freemail.hu


 

 
 

25 

 

Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 

Felelőssége: 

 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A leltári tárgyakért és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről.  

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője 

megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja. 

 

 

 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                                                      Intézményvezető 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 

 

Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

 

Munkavállaló neve:  

Munkakör megnevezése: Óvodapszichológus 

Heti munkaideje: 40 óra 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda               Tagóvodája illetve változó telephelyen 

a Nyugati Városrészi Óvoda 11 tagóvodájában  

Közvetlen felettese:  Nyugati Városrészi Óvoda intézményvezetője 

 

 

 

Állandó feladatai: 

Melynek elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, 

továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése.) 

 

A.) A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött része (közvetlen gyermekkel, szülővel, 

pedagógussal folytatott pszichológiai foglalkozások): 22 óra 

 hospitálás 

 pszichológiai állapotfelmérés 

 konzultáció, tanácsadás (pedagógussal, szülővel) 

 egyéni esetvezetés, szupportív megsegítés (nem egyenértékű a 

pszichoterápiával) 

 preventív szűrések végzése  

 csoportfoglalkozás (tematikus előadások/foglalkozások szülőknek, 

pedagógusoknak, gyermekeknek) 

 krízisintervenció 

 pszichoedukáció 

 esetmegbeszélés/esetkonferencia 

 együttműködik a gyógypedagógussal, szociális segítővel 

 

 

B.) A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része: 10 óra 

 havonta 2X2 óra csoportos megbeszélésen, indokolt esetben egyéni 

szupervízión való részvétel a Pedagógiai Szakszolgálat óvoda- és 

iskolapszichológus koordinátorával 

 a közvetlen pszichológiai feladatok, foglalkozások szervezése, előkészítése 

 gyermekek delegálása szakintézménybe és nyomon követése 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 az ellátott tanulókról az előírt dokumentáció vezetése, illetve egyéb 

adminisztráció 

 szakmai fejlődéshez szükséges tevékenység végzése 

 kapcsolattartás köznevelési- és szakintézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, 

Gyermekpszichiátriai Szakrendelő, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény) 

 

A kontaktórán túli 10 óra kötött munkaidő eltöltésének helyéről az intézményvezető a 

pszichológussal való megállapodás keretében rendelkezik. 

 

 

Egyéb feladatai: 

 Munkáját az intézményvezetővel és a tagóvodavezetőkkel való rendszeres 

egyeztetésben, az óvodai és pszichológiai szempontok egyidejű figyelembe vételével 

végzi. Szakmai munkájának vezetését és támogatását a Pedagógiai Szakszolgálatban 

dolgozó óvoda- és iskolapszichológus koordinátor látja el (15/2013. (II.16) EMMI 

rendelet). 

 A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus, az óvoda pedagógiai 

programja szerint szervezett óvodai foglalkozás ideje alatt is végezheti a gyermek 

részére az egyéni tanácsadást abból a célból, hogy a gyermek, a tanuló 

személyiségfejlődését elősegítse. 

 Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségjogok védelméről 

szóló törvények szellemében végzi.  

 A Pszichológusok Etikai Kódexének előírásait munkája során betartja. 

 Munkáját tervszerűen végzi, tapasztalatairól a nevelési év végén, június 30-ig írásbeli 

beszámolót készít, melyet továbbít az intézményvezetőnek. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.. 

 

 Kötelessége: 

 Munkáját pontosan, színvonalasan végezni, a kitűzött határidőket betartani 

 Véleményalkotásával, javaslataival segíteni a tantestület és a vezetőség munkáját 

 Munkatársaival együttműködni 

 Folyamatosan növelni szaktudását önképzés és szervezett oktatás útján óvni, növelni az 

intézmény jó hírét 

 Munkáját az intézmény mindenkori érdekeinek figyelembevételével végezni 

 Viselkedésével, munkájával hangsúlyozni az intézmény szolgáltató jellegét 

 Évente részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 
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 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

Felelőssége: 

 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A leltári tárgyakért és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége 

keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről.  

 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amellyel az intézmény vezetője 

megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató 

fenntartja. 

 

 

 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                                                      Intézményvezető 
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Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavállaló neve: 

Munkakör megnevezése: óvodatitkár 

Heti munkaideje: 40 óra/hét 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda ………..(cím)   

Közvetlen felettese: intézményvezető   

 

 

Állandó feladatai: 

 

 KIR nyilvántartás naprakész vezetése, gyermekek és pedagógusok rögzítésének 

folyamatos ellenőrzése, pontos adatszolgáltatás, összesítők készítése. Az új gyermekek 

és pedagógusok felvezetése, módosítások felvitele, távozók kivezetése naprakészen. 

 Az óvoda gyermekeinek tagóvodánkénti- csoportonkénti analitikus nyilvántartásának 

készítése, naprakész vezetése. 

 Pedagógusok előmeneteli rendszerének segítése, (minősítés, önértékelés, tanfelügyelet) 

szükséges informatikai feladatok elvégzése, pedagógusok szakmai gyakorlati évének 

vezetése. 

 Tanügyigazgatással kapcsolatos adatszolgáltatás ellátása, tagóvodák adatainak 

összesítése, adatgyűjtés összehangolása (tanköteles gyermekek – szakvélemények, 

iskolai, - óvodai beíratás stb.) 

 SNI-s gyermekek szakértői véleményének iktatása, rendszerezése, adatszolgáltatás 

 Hátrányos helyzetű gyermekek határozatainak iktatása, rendszerezése, adatszolgáltatás 

 Adminisztrációs feladatok ellátása (iktatás, levelezés, postai küldemények átvétele, 

feladása, e-mailek, dokumentumok szerkesztése, táblázatok, jelentések, beszámolók 

készítése, jegyzőkönyv, stb…) 

 Fenntartó által kér adatszolgáltatás során az adatok összegyűjtése, határidők betartása, 

pontos adatszolgáltatás. 

 Előkészíti a költségvetési tervezetet, majd az óvodavezetővel együttműködve elkészíti 

az éves költségvetést. Kitölti a költségvetési űrlapokat, melyeket határidőre továbbít a 

gazdasági szervezet felé. 

 Adatokat szolgáltat a költségvetési beszámolóhoz. A beszámolóhoz tartozó űrlapokat 

kitölti, és határidőre továbbítja a gazdasági szervezet felé. 

 Elkészíti a saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításokat, majd 

eljuttatja a gazdasági szervezethez. Engedélyezteti a szükséges előirányzat 

átcsoportosításokat, majd gondoskodik azok elkészítéséről. Az előirányzatokon belüli 

szépítéseket elvégzi. 

 KSH elektra online felületén a beruházás statisztikai jelentést negyedévente és a 

környezetvédelmi jelentést évente feltölti. 

 Intézményvezetővel egyeztetve folyamatosan elkészíti, illetve ellenőrzi az 

együttműködési megállapodásokat. 
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 Intézményvezetővel együttműködve elkészíti: 

- a normatíva elszámolást,  

- a normatíva korrekciót, 

- a normatíva igénylést, 

- a MÁK normatíva felülvizsgálathoz szükséges adatszolgáltatást, majd 

határidőre továbbítja a fenntartó felé. 

 

 Évente elkészíti a KIR Intézményi pénzügyi és gazdálkodási adatok elnevezésű 

adatszolgáltatást. (májusi statisztika) 

 Intézményvezetővel együttműködve évente közreműködik az Oktatási Hivatalnak a 

gyermekek és pedagógusok számáról, összetételéről szóló statisztikai jelentés 

elkészítésében.  

 Kezeli a KIRA programot.  

 Vezeti a betegszabadság analitikát. 

 MÁK e-adat rendszer használata, figyelemmel kísérése.  

 A dolgozók kérésére jövedelemigazolások, munkáltatói igazolások kiállítása. 

 Munkaköri leírások, munkarendek elkészítésében közreműködik. 

 Követi a munkaerőmozgást, valamint a létszámok alakulását.  

 Figyelemmel kíséri a havi számlázásokat és a hozzájuk kapcsolódó teljesítéseket, vevői 

befizetéseket.  

 REHAB-hoz kapcsolódó analitika vezetése, havi és negyedéves megállapítása. 

 Óvodapedagógusok szakmai gyakorlati éveinek kiszámítása, KIR rendszerben történő 

rögzítése. 

 Pedagógus továbbképzésekkel kapcsolatos teendők elvégzése: 

- képzési ciklusok kiszámítása, 

- analitika vezetése, 

- KIR rendszerben történő rögzítése, 

- képzési szerződések megkötésének kezdeményezése. 

- Statisztikai űrlap kitöltése a továbbképzésekről 

-  

 A gyermekekkel kapcsolatos jelentések, értesítések elkészítése, eljuttatása a 

fenntartóhoz, illetve egyéb illetékeshez. 

 Az intézményvezető és az óvodapedagógusok által készített pedagógiai dokumentáció 

(munkaterv, beszámoló, nevelési program stb.) sokszorosítása, eljuttatása a 

tagóvodákba. 

 KIR mesterjelszó kezelő rendszer kezelése: új felhasználó rögzítése, jogosultságok 

kiosztása. 

 KIR Intézménytörzs felület használata, adatok rögzítése változások bejelentése 

 Intézményi közzétételi oldal karbantartása 

 BMPSZ felület kezelése, táblázatok készítése a logopédiai szűrés elvégzéséhez 

 Az Oktatási Hivatal IKER, DARI, Baleseti jegyzőkönyvek, felület használata, 

adatszolgáltatások készítése 

 Menza Pure program használata: a székhely intézmény étkezési adatainak lekérdezése, 

igényfelmérők elkészítése 

 A selejtezések és az év végi leltározás teljes körű lebonyolítása  
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 A székhely óvoda dolgozói orvosi alkalmassági vizsgálatának analitikáját vezeti; 

tüdőszűrőre beutalót kér; foglalkozás egészségügyi orvoshoz időpontot kér; és a 

beutalót kiállítja a dolgozók részére. 

 Kéziszerszámok éves felülvizsgálatának kezdeményezése, tagóvodák vezetőivel 

együttműködve az ellenőrzési folyamat koordinálása. 

 Tűzvédelmi-, érintésvédelmi- és villámvédelmi minősítő iratok rendszerezése, a lejáró 

dokumentumok elkészítésének megrendelése. 

 Feladata a pedagógus igazolványok kiadása, arról analitika vezetése. 

 KSZK ügyintézése álláshely pályáztatás esetén 

 Iktatási, irattározási (e-mail, levél) feladatokat lát el a jogszabályi előírások szerint.  

 Ezeken felül ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a vezetője a feladatkörébe utal.  

 Részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken és tanfolyamokon. 

 

 

Kötelessége: 

 

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

 Részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, valamint 

köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

  A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 

számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

Felelőssége: 

 

 Feladatainak időre történő elvégzéséért. 

 Munkájának minőségéért. 

 Felelős az óvoda berendezési és felszerelési tárgyainak megóvásáért.  

 A munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 A munkája során megszerzett bizalmas adatokat a személyiségi jogok és a jogszabályok 

betartásával kezeli. 
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A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője, 

helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. 

 

 

 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
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Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkavállaló neve: 

Munkakör megnevezése: ügyviteli dolgozó 

Heti munkaideje: 40 óra  

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda……………….. (cím) 

Közvetlen felettese: intézményvezető 

 

Állandó feladatai: 

 

 Teljes körű munkaügyi feladatok ellátása intézményi szinten.     

 Személyi anyagok naprakészen tartása, rendezése A dolgozók személyi anyagát precízen, 

pontosan, a titoktartás betartásával kezeli.  

 A közalkalmazotti alapnyilvántartás naprakész, pontos vezetése, a változások rögzítése. 

 A dolgozók jogviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítése 

(besorolás, kinevezés, átsorolás, adatfelvételi lap, elszámoló lap stb.), eljuttatása a gazdasági 

szervezethez pénzügyi ellenjegyzés céljából. 

 Átsorolások, fizetési fokozatok váltásának nyilvántartása.  

 Pedagógus Életpálya-modell kapcsán szükséges átsorolásokhoz adatszolgáltatás. 

 Vezeti és pontosan nyilvántartja a bérekhez, illetményekhez kapcsolódó összes óvodai 

nyilvántartást. Egyeztet a MÁK bérszámfejtőjével, a gazdasági szervezet ügyintézőjével.  

 Bérfüggő tételeket feltárja, azok rendezését kezdeményezi. 

 Kezeli a KIRA programot.  

 Béren kívüli juttatások, illetményelőlegek számfejtése, figyelemmel kísérése, egyeztetése. Nem 

rendszeres kifizetések (pl. minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés, jubileumi jutalom, 

cafetéria, utazási költségtérítés), pedagógus továbbképzések, REHAB, cégtelefon stb. 

számfejtéseinek elkészítése. 

 MÁK e-adat rendszer használata, napi szinten való figyelemmel kísérése.  

 Hóközi kifizetések eljuttatása a gazdasági szervezethez, nyilvántartás vezetése. 

 A dolgozók kérésére jövedelemigazolások, munkáltatói igazolások kiállítása. 

 Követi és nyilvántartja a munkaerőmozgást, valamint a létszámok alakulását.  

 Naponta rögzíti KIRA programban a távollevőket (betegszabadság, táppénz). 

 Az orvosi igazolásokat kézhezvételt követően ellenőrzi és rögzíti a KIRA és MÁK e-adat 

rendszerbe.  

 Havonta a cégtelefont számfejti. 

 Negyedévente elkészíti a KSH adatszolgáltatást (jelentés az üres álláshelyekről). 

 KIR statisztikához dolgozói létszámadatok szolgáltatása. 

 Az intézményi költségvetés személyi juttatás tervezéséhez és a beszámoló elkészítéséhez 

adatokat szolgáltat. 

 Adózással kapcsolatos dokumentumok, igazolások összegyűjtése, rögzítése a MÁK e-adat 

rendszerébe és leadása a MÁK-ba.  

 Közreműködik a MÁK által kiküldött dolgozói jövedelemigazolások kiosztásában. 

 REHAB dolgozók nyilvántartása. REHAB-hoz kapcsolódó analitika vezetése, negyedéves 

megállapítása, számfejtése a KIRA programban. 

 Az átutalásos számlákat ellenőrzi, az előírt dokumentummal ellátva eljuttatja a gazdasági 

szervezethez.  

 Az intézmény ellátmány kezelésével megbízott dolgozó.  
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 Feladata a pénztárból felvett ellátmány készpénz kezelése, megőrzése, valamint az ehhez 

kapcsolódó nyilvántartások és elszámolások vezetése. 

 Ezen belül:  

- készpénz szükséglet felmérése, 

- készpénz igénylése, felvétele, 

- készpénz kezelése, megőrzése, 

- szigorú számadású nyomtatványok szabályszerű kezelése, megőrzése, 

- az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi felülvizsgálata, 

- a bizonylati fegyelem, a vagyonvédelmi- és az adatvédelmi előírások betartása, 

- adatszolgáltatási teendők ellátása, 

- az ellátmánnyal való elszámolás 

-  

 Vezeti a vevő analitikát, figyelemmel kíséri a havi számlázásokat és a hozzájuk kapcsolódó 

teljesítéseket, vevői befizetéseket. 

 Tagóvoda-vezetőkkel való egyeztetés után nevelési évenként elkészíti a terembérleti 

szerződéseket, és a hozzájuk kapcsolódó önköltség számítások az aktuális szabályzat szerint. 

 Az évi 400 e Ft feletti beszerzésekhez kapcsolódó keretszerződéseket előkészíti, a szerződéseket 

ellenjegyzésre a gazdasági szervezethez eljuttatja. 

 Évente előkészíti az Óvoda szolgáltatóival a szerződéseket, melyeket ellenjegyzésre beküld a 

gazdasági szervezet részére. 

 Elkészíti a rendszeres (szerződésekhez kapcsolódó) és eseti kötelezettségvállalásokat, melyeket 

a szabályszerű mellékletekkel együtt eljuttat a gazdasági szervezet részére.  

 Tagóvodák hibabejelentőit rögzíti a Pécs – City Ops rendszerben. 

 Karbantartással kapcsolatban a rábízott feladatokat elvégzi. 

 Új tárgyi eszköz vásárlás esetén állományba vételi bizonylatot állít ki, és beküldi a gazdasági 

szervezet részére. 

 Iktatási, irattározási (e-mail, levél) feladatokat lát el a jogszabályi előírások szerint.  

 Ezeken felül ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a vezetője a feladatkörébe utal. 

 Részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken és tanfolyamokon. 

 

Kötelessége: 

 

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

  Évente részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 

számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 

Felelőssége: 

 

 Feladatainak időre történő elvégzéséért. 

 Munkájának minőségéért. 

 Felelős az óvoda berendezési és felszerelési tárgyainak megóvásáért.  

 A munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

 A munkája során megszerzett bizalmas adatokat a személyiségi jogok és a jogszabályok 

betartásával kezeli. 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője, 

helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. 

 

 

 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavállaló neve:  

Munkaköre: Pedagógiai asszisztens 

Heti munkaideje: 40 óra (napi 8 óra) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda/ Nyugati Városrészi Óvoda ……..…….. 

Tagóvodája……………….(cím) (Esetenként elrendelhető változó telephely a Nyugati 

Városrészi Óvodán belül) 

Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes/tagóvoda-vezető 

 

 

Állandó feladatai: 

 

Együttműködés az óvodapedagógussal a gyermekek nevelésében. A gyermekek fejlődésének 

segítése és fejlesztése. Teljes körű felelősséggel tartozik a gondjára bízott gyermekek testi 

épségéért, erkölcsi védelméért. 

 

 Kötelessége és joga a köznevelési törvényben foglaltak szerint az országos és helyi 

pedagógiai program alapján végezni feladatait önállóan és felelősséggel, az 

óvodapedagógussal együttműködve. 

 Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, valamint a munkafegyelem 

és közösségi együttműködés normáit.  

  Munkaidejét a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az 

óvodavezető-helyettes. 

 Feladata a gyermek egyéni differenciált nevelésének, a gyermekközösségek 

fejlesztésének segítése az óvodapedagógus irányítása alapján, figyelembe véve a 

gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, 

átlagtól eltérő másságát. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív 

nevelőmunka segítése.  

 

Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása 

szerint: 

 a gyermekek felügyeletének biztosításánál, 

 a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, 

 a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében,  

 a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 

 a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek 

bekövetkeztének kivédésében, 

 a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában  

 az óvodai ünnepségek, hagyományok előkészítésében megszervezésében, 

lebonyolításában, 

 figyelemmel kíséri a csoportra, gyermekekre vonatkozó terveket, azok 

megvalósítását felelősségteljesen segíti. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 Az óvodapedagógussal együttműködve folyamatosan nyomon követi a gyermekek 

fejlődését, megismeri a mérések eredményét, a fejlődést szolgáló intézkedéseket, 

megállapításokat, javaslatokat.  

 Szükség szerint kíséri a gyermekeket az óvodán kívüli programokon, ill. a fejlesztő 

foglalkozások helyszíneire.  

 A gyermekek magatartásáról, fejlettségéről stb. a szülőknek tájékoztatást nem adhat, 

a szülőket tapintatosan irányítsa a csoportos óvodapedagógusokhoz vagy az óvoda 

vezetőjéhez. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

 Tevékenységét a gyermekvédelmi, az adatvédelmi és a személyiségjogok 

védelméről szóló törvények szellemében végzi.  

 

 

 

Gondozással kapcsolatos feladatok: 

 

 A kijelölt csoportban segíti a gyermekeket az óvodapedagógusok útmutatásai 

alapján, a gondozási feladatokban, öltözködésben, vetkőzésben.  

 Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít 

az óvodapedagógusok elvárásainak megfelelően. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket segít 

kiosztani. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít 

(orrtörlés, WC használat, ruhacsere, stb.) 

 Szükség szerint részt vesz az uzsonna előkészítésében. 

 Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, 

tisztálkodásban. 

 

Egyéb feladatok: 

 

 Amennyiben a csoportban nem tartózkodik óvodapedagógus 8 óra előtt és délutáni 

időszakban ellátja a rábízott gyermekek felügyeletét és vállalja az azzal együtt járó 

felelősséget3. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végzi a munkáját. 

 Közreműködik az óvoda adminisztrációs teendőinek naprakész ellátásában. 

 Folyamatosan képzi magát, továbbképzéseken vesz részt. 

 Esetenként felkészül, és részt vesz nevelési értekezleteken. 

 Egyenrangú, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit 

gyorsan a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 

 

 

                                                 
3 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) alapján 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Kötelessége: 

 

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

  Évente részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 

számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

 

 

 

Felelőssége: 

 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. A leltári tárgyakért és az 

általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 

 

 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézmény 

vezetője, helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez 

igazodva a munkáltató fenntartja. 
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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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Ikt.sz.: 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkavállaló neve: 

Munkakör megnevezése: dajka (nevelő-oktató munkát segítő) 

Heti munkaideje: 40 óra (napi 8 óra) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda/ Nyugati Városrészi Óvoda ……..…….. 

Tagóvodája……………….(cím) (Esetenként elrendelhető változó telephely a Nyugati 

Városrészi Óvodán belül) 

Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes/tagóvoda-vezető 

Munkarend: Heti váltás szerint délelőtt 6.00-14.00 óráig/délután 9.30 -17.30 óráig. 

 

 

Állandó feladatai: 

 

 A csoportos óvodapedagógusok irányítása mellett, a mindenkori nevelési tervvel 

összhangban segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, étkeztetésében, a 

gyermek átvételénél. 

 Az adott csoportra jellemző nevelési stílussal segíti a szokások kialakítását, beszélget a 

gyermekekkel. 

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel. 

 Az óvodapedagógusok irányításával tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében. 

 Egyes foglalkozások eszközeit előkészíti, tisztántartja, óvodapedagógusi kérésre 

segítséget ad. 

 Séták, kirándulások és egyéb programok alkalmával segít az óvodapedagógusoknak a 

gyermekek felügyeletében. 

 A konyhán előkészített ételt zsúrkocsival a csoportszobákba viszi, a szennyes edényeket 

a mosogatóhoz készíti. Étkezéskor ételt oszt, segíti az étkezést, az edényeket leszedi. 

Mosogatás után segít csoportonként szétválogatni a tiszta evőeszközöket. Rendben 

tartja, folyamatosan ellenőrzi a csoport edényeinek, evőeszközeinek meglétét, épségét. 

Gondoskodik arról, hogy étkezéskor megfelelő mennyiségű szalvéta álljon 

rendelkezésre.  

 Fektetés előtt előkészíti a termet, ellátja a takarítási teendőket, ágyaz, segíti a gyermekek 

lefektetését és felkeltését, vetkőzést és átöltözést, pihenés után elrakja a fektetőket. 

 A gyermekek ágyneműjének, törölközőjének cseréjét önállóan intézi. Törölközőt 

hetente, ágyneműt kéthetente váltanak (kivétel a járványos időszak). 

 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, a csoportszobában ellátja a naponkénti takarítási 

teendőket (porszívózás, padló portalanítása, felmosás) gondoskodik a WC-k, mosdók, 

ajtók, játékok higiéniájáról, a napi portalanításról, a szemetes edényeket kiürítéséről. 

 Az óvoda rábízott egyéb helyiségeit folyamatosan tisztán tartja a vezető által megjelölt 

területen, az általános higiénia betartása mellett gondoskodik a folyamatos 

fertőtlenítésről. 

 Havonta nagytakarítást végez. 

 A gyerekek magatartásáról, fejlettségéről stb. a szülőknek tájékoztatást nem adhat, a 

szülőket tapintatosan irányítsa a csoportos óvodapedagógusokhoz vagy az óvoda 

vezetőjéhez. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Délelőtt: 6.00 -9.30-ig 

 A csoport gyermekeinek érkezését figyelemmel kíséri, szükség esetén segít a 

gyermekek öltözködésében. 

 A gyermekek kötelező vagy szabadon választott tevékenységéhez segítséget ad a 

csoportos óvónők kérése szerint. 

 Tízóraizásnál a csoportban segít. 

 Felmossa a folyosót a gyermekek déli étkezése után. 

 A mosdó folyamatos tisztaságára ügyel, az önállóan WC-re menőket segíti, ha arra 

szükség van. 

 Fedett idő alatt (9:30-14:00) ellátja a csoportját az általános feladatok szerint. 

 

Délután: 14.00-17.30-ig. 

 Felmossa a folyosót. 

 Részt vesz a gyermekek ébresztésében, uzsonnáztatáshoz segítséget ad. 

 Figyelemmel kíséri a gyermekek hazavitelét. 

 16.30 -17.00 óráig csoportszoba és mosdó napi takarítása. 

 17.00-17.30 óráig folyosó takarítása, felmosása. 

 17.30 órakor zárási teendők: ajtók, ablakok zárása, riasztó bekapcsolása. 

 

Egyéb feladatai: 

 

 Amennyiben a csoportban nem tartózkodik óvodapedagógus 8 óra előtt és délutáni 

időszakban ellátja a rábízott gyermekek felügyeletét és vállalja az azzal együtt járó 

felelősséget4 

 Óvodai programokon, ünnepélyeken részt vesz a szervezési feladatokban. 

 Gondozza a saját csoportjának, valamint a kijelölt kőtálak/kertrészek virágait.  

 Csoportja kijelölt udvarészének játékszereit, eszközeit tisztán tartja. 

 A folyosós dajka hiányzása esetén munkamegosztással ellátja a dolgozók által használt 

helyiségek takarítását (gazdasági iroda, vezető irodája, nevelői szoba, öltöző, mosdó) 

 A csoport textíliáit kimossa, vasalja, javítja.  

 Ablakot tisztít, ajtókat, bútorokat, játékeszközöket fertőtleníti, lemossa. 

 Külön munkaszervezéssel elvégzi az óvoda időszakos és nyári nagytakarítását.  

  

 

Kötelessége: 

 

 Az épület bezárása előtt a munkaköri feladatával kapcsolatos helyiségek nyílászáróinak 

becsukása. 

 Az épület áramtalanítása, a riasztó berendezés bekapcsolása. 

 Megismerni a munkavégzés során használt tisztító és fertőtlenítőserek biztonsági 

adatlapját. 

 Évente egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt venni. 

 Munkáját úgy szervezze meg, hogy a többiek munkarendjét és a gyerekcsoportok 

napirendjét ne zavarja. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon 

telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

                                                 
4 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) alapján 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

 Munkaidejéről a jelenléti ívet naponta vezetni. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

 Részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, valamint 

köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

 

Felelőssége: 

 

 Az általános tisztaság biztosítása, a tisztítószerrel való takarékosság. 

 A tisztítószerek tárolása oly módon, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá (zárható 

szekrényben). 

 A rábízott leltári eszközökért személyes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője, 

helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
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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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Ikt.sz.: 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

Munkavállaló neve:  

Munkaköre: dajka (nevelő-oktató munkát segítő) 

Heti munkaideje: 40 óra (napi 8 óra) 

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda/ Nyugati Városrészi Óvoda ……..…….. 

Tagóvodája……………….(cím) (Esetenként elrendelhető változó telephely a Nyugati 

Városrészi Óvodán belül) 

Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes/tagóvoda-vezető 

Munkarend: Heti váltás szerint délelőtt 6.00-14.00 óráig/délután 9.30 -17.30 óráig. 

 

Állandó feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit5 tisztán tartja a vezető és a tagóvoda vezető által megjelölt 

területeken. 

 

Takarítja, portalanítja: 

 a vezető irodát 

 a nevelői szobát 

 a felnőtt WC-t, mosdót, 

 az elkülönítő szobát (öltöző, szertár) 

 a folyosókat 

 raktárhelyiségeket 

 tornaszobát 

 fejlesztőszobát 

 egyéb közösségi teret 

 

 Elvégzi a fertőtlenítő felmosásokat, gondoskodik az ajtók tisztaságáról, rendjéről a 

vezetői szoba, nevelői szoba, elkülönítő szoba és a folyosó növényeinek ápolásáról, 

locsolásáról szükség szerint. 

 Nevelői szobában, felnőtt mosdóban hetenként, illetve szükség esetén kéztörlőt cserél. 

 Hetenként nagyobb fertőtlenítő takarítást végez. 

 Szükség szerint segít a kiscsoportosok gondozási feladatainak ellátásában  

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyerekekkel. 

 Délután segít a lefektetésében és az ágyazásnál. 

 Hiányzás esetén helyettesíti a csoportos dajkát. Ebben az esetben az ő 

munkaterületéhez tartozó óvodai helyiségek takarítása a csoportos dajkák feladata a 

megadott rend szerint. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 A helyiségek tagóvodánként változóak lehetnek az egyes intézmények helyi sajátossága szerint 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 

Egyéb feladatai: 

 

 Amennyiben a csoportban nem tartózkodik óvodapedagógus 8 óra előtt és délutáni 

időszakban ellátja a rábízott gyermekek felügyeletét és vállalja az azzal együtt járó 

felelősséget6 

 Időszakonként nagytakarítást végez: ablakot tisztít, függönyt mos, az általa takarított 

helyiségben. 

 Külön munkaszervezéssel részt vesz az óvoda időszakos és nyári nagytakarításában.  

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végzi a munkáját 

 Gondozza, rendben tartja a belső udvarban lévő veteményes és virágoskertet. 

 Óvodai programokon, ünnepélyeken részt vesz a szervezési feladatokban 

 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az óvoda vezetője és a vezető helyettes a 

feladatkörébe utal. 

 A munkák kezdetének időpontja az óvoda életéhez rugalmasan alkalmazkodik. 

 csoportban dajkai feladatokat lát el 

 

 

Délelőtt:  

 A csoport gyermekeinek érkezését figyelemmel kíséri, szükség esetén segít az egyedül 

vetkőző gyermekeknek. 

 A gyermekek kötelező vagy szabadon választott tevékenységéhez segítséget ad a 

csoportos óvodapedagógusok kérése szerint. 

 Tízóraizásnál a csoportban segít. 

 A mosdó folyamatos tisztaságára ügyel, az önállóan WC-re menőket segíti, ha arra 

szükség van. 

 

Délután:  

 Részt vesz a gyermekek ébresztésében, uzsonnáztatáshoz segítséget ad. 

 Figyelemmel kíséri a gyermekek hazavitelét. 

 Mosdó, csoportszoba rendezés 

 Zárási teendők: ajtók, ablakok zárása,  

 

 

Kötelessége: 

 

 Az épület bezárása előtt a munkaköri feladatával kapcsolatos helyiségek nyílászáróinak 

becsukása. 

 Részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Megismerni a munkavégzés során használt tisztító és fertőtlenítőserek biztonsági 

adatlapját 

 Évente egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt venni.  

                                                 
6 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) alapján 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 Munkáját úgy szervezze meg, hogy a többiek munkarendjét és a gyerekcsoportok 

napirendjét ne zavarja. Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon 

telefont, magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el. 

 Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében! 

 Munkaidejéről a jelenléti ívet naponta vezetni. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

 Részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, valamint 

köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 A munkavállalót titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed: 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogait érintő információkra, 

- a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos 

információkra 

- a gyermekekről készült szakvélemények tartalmára 

- az érintett köznevelési intézmények működésével kapcsolatos 

információkra 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

 

Felelőssége: 

 

 Az általános tisztaság biztosítása, a tisztítószerrel való takarékosság. 

 A tisztítószerek tárolása oly módon, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá (zárható 

szekrényben). 

 A rábízott leltári eszközökért személyes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője, 

helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

…………………………..                                                            ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

Ikt.sz.: 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavállaló neve:  

Munkaköre: udvaros, kisegítő dolgozó  

Heti munkaideje: 40/20 óra  

Munkavégzés helye: Nyugati Városrészi Óvoda        Tagóvodája (esetenként elrendelhető 

változó telephely a Nyugati Városrészi Óvodán belül) 

Közvetlen felettese: intézményvezető-helyettes/tagóvoda-vezető 

 

Állandó és időszakos feladatai: 

  

 Felsöpri az óvoda előtt lévő utcafrontot, összetakarítja az udvart. 

 Rendben tartja, gondozza az udvar füves területét (füvet nyír).  

 Összegyűjti a szemetet. Az udvari szemetes edényeket tisztán tartja. 

 Folyamatosan ellenőrzi az óvoda épületét, elvégzi a szükséges javításokat, kisebb 

szerelési teendőket. 

 Rendszeresen ellenőrzi az udvari játékok épségét.  

 A balesetveszély elhárítása érdekében ügyel az udvari játékok épségére. Rongálódás 

esetén azonnal szól a tagóvodavezetőnek, helyettesnek, munkavédelmi megbízottnak és 

elvégzi az azonnali intézkedést igénylő javításokat! Vezeti a karbantartásról szóló 

dokumentációt. 

 Naponta felássa a homokozót, ha szükséges fellocsolja, körbesöpri a homokozó körül 

lévő aszfaltot. A homok évenkénti cseréjénél, behordásánál segít. 

 Megöntözi az udvaron lévő virágokat, növényeket. Nyári, illetve száraz időszakban 

fellocsolja a betont, udvart.  

 Közreműködik az éves nagytakarításnál a vezető vagy a helyettes rendelkezései szerint. 

 Szükség esetén javítja a csoportszobai játékokat, egyéb eszközöket.  

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel. 

 Amennyiben szükséges, ellátja a kézbesítési, beszerzési teendőket: óvoda-gazdasági 

egység- önkormányzat-posta és egyéb partnerek.  

 Munkahelyi titoktartásra kötelezett. A rábízott iratokat megőrzi, eljuttatja a rendeltetési 

helyére és a benne lévő adatokat, információkat bizalmasan kezeli. A pénz szállításakor 

betartja az előírásokat és különös gonddal figyel az összeg átvételénél, leadásánál. 

Időnként részt vesz a beszerzésben is (pl. 999 Aprócikk, irodaszerek, tisztítószerek) 

 Az óvodaudvar kertészeti munkáit rendszeresen ellátja az évszaknak megfelelően: 

kapálás, gyomlálás, fűnyírás, öntözés, ültetés, metszés. 

 Rendszeresen elvégzi az óvodában a kisebb karbantartásokat, javításokat. 

 Télen ellapátolja a havat az óvoda körül, tisztán tartja a járdákat, lépcsőket, elvégzi a 

járda síkosság mentesítését, járható utakat biztosít az óvoda bejáratához a járdákon. 

 Kora tavasszal elvégzi a szükséges tavaszi nagytakarítási munkálatokat az udvaron, 

letakarítja az udvari játékokat. 

 Nyári időszakban lekezeli az udvari fajátékokat, elvégzi a szükséges festéseket. 

 

Kötelessége: 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 Szerszámokat, balesetvédelmi eszközöket a gyermekektől elzártan tárolni, felügyelet 

nélkül nem hagyhatja azokat a gyermekek előtt. 

 A kerti kapukat zárva tartani munkája végeztével, illetve ha a gyermekek az udvaron 

tartózkodnak.  

 Évente egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt venni. 

 Minden munkanapon vezetni munkaidejéről a jelenléti ívet. 

 A munkaidő, a munkarend betartása 

 Távolléteit előre egyezteti az intézményvezetővel, ill. a lehető legrövidebb időn belül 

lejelenti távolmaradását 

 Évente részt venni munkavédelmi-, baleseti-, tűzvédelmi-, és bombariadó oktatásban, 

valamint köteles betartani azok szabályait. 

 Járványügyi veszélyhelyzet idején a mindenkori hatályos járványügyi előírásoknak 

megfelelően végezni a munkáját 

 Titoktartási kötelezettsége minden olyan információra vonatkozik, melyet a 

gyermekekről, ill. alkalmazottakról szerez. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 

működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító 

témák, szakmai vagy munkaügyi viták is. 

 

 

Felelőssége: 

 

 Az általános tisztaság, rend biztosítása. 

 A szerszámok tárolása oly módon, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá. 

 A rábízott anyagok, eszközök, rendben és tisztán tartása.  

 A rábízott pénz, illetve iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli. 

 

 

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője, 

helyettese megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a 

munkáltató fenntartja. 
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Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 
Telefon/Fax: 72 534-461, Email: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

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 és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Pécs,  

 

 

 

…………………………..                                                        ………………………. 

 

            Munkavállaló                                             Tagóvoda-vezető/Intézményvezető-helyettes 

 

                                      

mailto:nyugatiovi@freemail.hu


 
 

Nyugati Városrészi Óvoda 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

 

SZABÁLYZAT 

 

2. számú melléklet 

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Tartalom 
1. Általános rész ................................................................................................................................. 2 

Bevezetés ................................................................................................................................................ 2 

Jogszabályi háttér .................................................................................................................................. 2 

A szabályzat célja .................................................................................................................................. 2 

Alapelvek ................................................................................................................................................ 3 

2. A panaszkezelés menete ................................................................................................................ 3 

A panaszkezelés folyamata: .................................................................................................................. 3 

A bejelentés módjai ........................................................................................................................... 3 

A panasz kivizsgálása és megválaszolása ........................................................................................ 5 

A panaszkezelés helyi rendje ............................................................................................................ 5 

A panaszkezelés lépcsőfokai: ............................................................................................................ 6 

3. Panasznyilvántartás ...................................................................................................................... 7 

4. Jogorvoslati lehetőségek ................................................................................................................ 7 

5. Egyéb rendelkezések ..................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Általános rész 

Bevezetés  

 

Az intézmény gyermekeit, a gyermekek érdekeit képviselő szülőket/gondviselőket, és az 

intézményben dolgozókat panasztételi jog illeti meg.  

Jelen belső szabályzat a Nyugati Városrészi Óvoda működésével, tevékenységével kapcsolatos 

panaszügyek elbírálásának, kivizsgálásának és a panasz orvoslásának eljárási rendjét írja le. 

Óvodánk a partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony 

kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát 

 

Jogszabályi háttér:  

 

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

2015. évi XCVI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újra hasznosításáról szóló 2012.évi LXIII. törvény 

módosításáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint az 1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelethez  

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

 

Kapcsolódó dokumentumok: SZMSZ, Munkaköri leírások, Iratkezelési szabályzat 

                                                   Pedagógus Etikai Kódex  

 

A szabályzat célja  

 

A panaszkezelési szabályzat célja, hogy intézményi partnereink elégedettsége és igényeinek 

magasabb szintű kielégítése érdekében a lényegi visszajelzéseket tartalmazó panaszok 

kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon 

az intézményi tevékenységeknek, így biztosítva a minőségorientált működést. Valljuk, hogy az 

intézményben az azonnal jelzett panaszok kivizsgálása segítheti, hogy az intézkedések magas 

fokú hatékonysággal, tovább gyűrűző problémák megakadályozásával kerüljenek 

végrehajtásra. Célunk, hogy a felvetődő problémák, viták a lehető legkorábbi időpontban, a 

megfelelő szinten kerüljenek megoldásra. 
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Alapelvek   

 

 Alapkövetelmény a felvetések gyors, tisztességes, érdemi kivizsgálása, amelynek során 

feltárjuk a panasz okát és ezt követően minél hamarabb orvosoljuk.  

 A beérkezett észrevételeket elemzése, az eredmények felhasználása. 

 A panaszok és a panaszosok megkülönböztetés nélkül, egyenlő, azonos eljárások 

keretében és szabályok szerint kezeljük.  

 

2. A panaszkezelés menete 

 

A panaszkezelés folyamata: 

 

A panasz benyújtása         Regisztráció   Kivizsgálás   Döntés, válasz   Elemzés 

 

 

A bejelentés módjai:  
 

 Szóban (személyesen, telefonon) 

 Írásban (postai vagy elektronikus úton vagy személyesen átadott irat formájában) 
 

 

Intézményi elérhetőségek: 

Az óvoda neve, elérhetősége A vezető neve, elérhetősége 
Nyugati Városrészi Óvoda 
7623 Pécs, Mezőszél u. 2. 

06 72/534-461 

nyugatiovi@nyugatiovoda.hu 

 

Intézményvezető 

Kovácsné Hajdinák Éva 

30/278 42 01 

kevi@nyugatiovoda.hu 

 

Intézményvezető-helyettes 

Bencze Bernadett 

30/101 28 58 

bdetti@nyugatiovoda.hu 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Ajtósi Dürer Utcai 

Tagóvodája 

7623 Pécs, Ajtósi Dürer u.2. 

253-927 

20/312-3404 

ajtosiovi@nyugatiovoda.hu 

 

Tagóvoda-vezető 

Delics Jánosné 

30/278-4581 

delicstunde@nyugatiovoda.hu 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Esztergár Lajos U-i 

Tagóvodája 

7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 13. 

252-434 

20/314-3464 

esztergarovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Feketéné Németh Tünde 

30/417-3727 

ftunde@nyugatiovoda.hu 

 

mailto:nyugatiovi@nyugatiovoda.hu
mailto:kevi@nyugatiovoda.hu
mailto:ajtosiovi@nyugatiovoda.hu
mailto:delicstunde@nyugatiovoda.hu
mailto:esztergarovi@nyugatiovoda.hu
mailto:ftunde@nyugatiovoda.hu
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A Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József 

Utcai 

Tagóvodája 

7633 Pécs, Hajnóczy József u. 7 

20/316 23 06 

hajnovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető: 

Staubachné Orbán Andrea 

30/588 60 69 

sandi@nyugatiovoda.hu 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Istenkúti 

Tagóvodája 

7635 Pécs, Nagydeindoli út 2/2 

233-518 

30/279-3208 

istenkutiovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Bodócsné Kádár Edit 

30/999 08 97 

bkedit65@nyugatiovoda.hu 

A Nyugati Városrészi Óvoda Közraktár Utcai 

Sportóvodája 

7623 Pécs, Közraktár u. 7. 

310-290 

20/311-9651 

sportovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Tóvári Péterné 

30/999-0893 

tovariangela@nyugatiovoda.hu  

 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Magyar Lajos Utcai 

Tagóvodája 

7623 Pécs, Magyar Lajos u. 2. 

251-398 

20/312-1506 

magyarovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Győrkyné Debertin Gabriella 

30/279-8256 

gydgabi@nyugatiovoda.hu 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Nagy Jenő Utcai 

Tagóvodája 

7624 Pécs, Nagy Jenő u. 38. 

310-014 

30/779-4676 

nagyovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Lukonics Tünde 

30/483 99 71 

ltunde@nyugatiovoda.hu  

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós 

Utcai Tagóvodája 

7633 Pécs, Radnóti M. u. 4. 

255-815 

30/779-4682 

radnotiovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Lóki Zoltánné 

20/315-2092 

leva@nyugatiovoda.hu 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Rácvárosi 

Tagóvodája 

7634 Pécs, Rácvárosi u. 56. 

251-501 

30/278-7842 

racvarosiovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Gyenis Gabriella 

30/172-3509 

gygabi@nyugatiovoda.hu 

 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Károly 

Utcai Tagóvodája 

7633 Pécs, Zipernowsky K. u.3. 

255-562 

20/317-6417 

karikasovi@nyugatiovoda.hu 

Tagóvoda-vezető 

Imre Ágnes 

30/278-6326 

imreagi@nyugatiovoda.hu 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:hajnovi@nyugatiovoda.hu
mailto:sandi@nyugatiovoda.hu
mailto:istenkutiovi@nyugatiovoda.hu
mailto:sportovi@nyugatiovoda.hu
mailto:magyarovi@nyugatiovoda.hu
mailto:gydgabi@nyugatiovoda.hu
mailto:nagyovi@nyugatiovoda.hu
mailto:radnotiovi@nyugatiovoda.hu
mailto:leva@nyugatiovoda.hu
mailto:racvarosiovi@nyugatiovoda.hu
mailto:veniko@nyugatiovoda.hu
mailto:karikasovi@nyugatiovoda.hu
mailto:imreagi@nyugatiovoda.hu
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A panasz kivizsgálása és megválaszolása   

 

 A szóbeli panaszt az intézmény haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb 

időn belül orvosolja. Ha a panaszt tevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz 

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az intézmény a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, 

és annak másolati példányát a panaszt tevőnek átadja. Egyéb szóbeli panasz esetén, az 

írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el.  

 Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos 

álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz 

közlését követő 15 napon belül írásban megküldjük a panaszt tevő részére. Igény esetén 

a kivizsgálás eredményéről e-mailben is értesítést küldünk.   

 

A panaszkezelés helyi rendje  

 

 A panaszos problémájával az érintetthez fordul.  

 A panaszt felvevő személy saját hatáskörében kísérletet tesz a panasz okának 

elhárítására, a probléma megnyugtató lezárására, amennyiben ez lehetséges. Ha a 

panasz okát nem sikerül elhárítani, a panasz tényéről, körülményeiről tájékoztatni kell 

az intézmény vezetését.  

 A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézmény vezetéséért 

felelős vezető köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításáról intézkedni.  

 A panasz valóságtartalmát meg kell vizsgálni. Ebbe az érintett feleket – konduktorokat, 

pedagógusokat, dajkát, szülőket - be kell vonni.  

 Az eljárás az érintett felek közös helyzetelemzésére, önértékelésére épül és csak a 

legszükségesebb esetben, von be külső szereplőt a felmerült probléma megoldása 

érdekében.  

 Amennyiben a panaszról megállapításra kerül, hogy nem jogos, azt a panaszkezelő 

személynek közölnie kell a panaszt tevővel oly módon, hogy a válaszadásával 

párhuzamosan a probléma kezelésére tanácsot kell adni, vagy abban segítséget kell 

nyújtani.  

 Ha a panaszban foglaltaknak helyt ad, a panaszról hozott döntéséről, és a szükséges 

intézkedésről tájékoztatja a partnert.  

 A panasz kivizsgálásának időtartama a panasz beérkezésétől számított 5 munkanapon 

belül megtörténik.  
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 Panasz elutasítása esetén a partner tájékoztatása ugyancsak 5 munkanapon belül 

történik. 

 Jogos panasz rendezését és a partner tájékoztatását 30 napon belül le kell zárni. 

Amennyiben a fenti időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a 

panaszost a bejelentés beérkezéstől számított 10 napon belül értesíteni kell, hogy ügye 

folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. A válaszban a 

panaszos által felvetett valamennyi kérdésre teljes körű választ kell adni. A panasz 

tárgyában hozott döntésről, az indokok megjelölésével értesíti a panasztevőt.  

 A panaszbejelentés kivizsgálására szükség szerint más szakembert, intézményt is 

jogosult bevonni.  

 

 

A panaszkezelés lépcsőfokai: 

 

 Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát.  

 Intézményvezető, (tagintézmény-vezető) kivizsgálja, kezeli a problémát.  

 Fenntartó bevonása, panasz jelentése  

 

Döntés lehet:  

 a panasz elfogadása;  

 panasz részbeni elfogadása,  

 panasz elutasítása.   

 

A döntéshozatal után írásban értesítjük a panaszos felet.  

A panasz jogossága esetén az érintettek megegyezését célzó intézkedéseket kezdeményez az 

óvoda, melynek lehetséges formái: 

 közvetlen megegyezés az érintettekkel,  

 resztoratív konfliktuskezelés, (egyensúly visszaállítása, újjáépítése) 

 mediációs folyamat elindítása, 

 fegyelmi eljárás kezdeményezése.  

Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek írásban rögzítik. 
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3. Panasznyilvántartás   

 

A panaszokról és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk. A 

személyes adatok kezelése az érintett felek beleegyezésével, a magyar jogszabályoknak és a 

GDPR előírásainak megfelelően történik.  

 

A nyilvántartás tartalma: 

 a panasztevő személy/intézmény nevét 

 a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését 

 a panasz benyújtásának időpontját és módját 

 a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását 

 a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedésbe bevontak körét, valamint az intézkedés 

teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét 

 a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt 

 a panaszban megjelölt igényről való döntést 

 a panasz megválaszolásának időpontját és módját 

 a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl. 

panasz oka, gyakorisága)  

 

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült 

jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk. Ezt követően az 

adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes 

adatok kizárólag a panasz regisztrálásának és elbírálásának célját szolgálják.  

 

 

4. Jogorvoslati lehetőségek 

 

A panasz elutasítása esetén az intézmény a panaszost írásban értesíti arról, hogy panaszával 

milyen szervhez, hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat. 

 

 

 

 



8 
 

5. Egyéb rendelkezések 

 

A Nyugati Városrészi Óvoda Panaszkezelési Szabályzata a nevelőtestület egyetértésével, a 

dolgozók tájékoztatásával, valamint a Szülői Szervezet tájékoztatásával és véleményének 

kikérésével lett létrehozva.  

 

 

Szabályzat elérhetősége  

Jelen Panaszkezelési Szabályzat elérhető az óvoda a honlapján nyugatiovi@nyugatiovoda.hu, 

illetve a vezetői irodákban.  

 

A szabályzat személyi és időbeli hatálya:  

A szabályzat az intézmény valamennyi partnerére, szervezeti egységére, alkalmazottaira 

kiterjed. 

 

Hatálybalépés: 2022.09.01.  

 

 

                                                                  ph. 

……………………………………. 

                                                                                            Kovácsné Hajdinák Éva                                                           

                                                                                              Óvodavezető 
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1. számú melléklet 

  

                                         Nyugati Városrészi Óvoda 

                                    Panaszkezelési nyilvántartó lap 
 

Sorszám: Iktatószám: 

Panasztétel időpontja:   Panasztevő neve, elérhetősége: 

 

 
 

Panasz benyújtásának 

módja: 

 

 

A megfelelő aláhúzandó 

 

1. Szóbeli (telefonon, személyesen) 

 

2. Írásbeli (személyesen/postán átadott levél; e-mail 

 

  

Panasz leírása:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panasz felvevő neve:  
 

Panasz felvevő beosztása: 
 

 

Kivizsgálás módja:  
  
  

 Kivizsgálás eredménye:  
 

Szükséges intézkedések:  
A panasz orvoslására szolgáló 

intézkedések leírása, elutasítás 

esetén annak módosítása  

  
 

  

Csatolt dokumentumok: 

  
  

Végrehajtásért felelős neve:  
  
  

 Panasztevő tájékoztatásának módja, időpontja:  
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OM azonosító:026993 

 
Nyugati Városrészi Óvoda 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

 

SZABÁLYZAT 

 

3. számú melléklet 

 

 
 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pécs, 2022. szeptember 01. 
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NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA VEZETŐJÉNEK 

II/148-2018 SZÁMÚ UTASÍTÁSA A(Z) NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA 

ADATKEZELÉSÉRŐL, ADATVÉDELMÉRŐL, ADATBIZTONSÁGÁRÓL ÉS A 

KÖZÉRDEKŰ ADATSZOLGÁLTATÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATÁRÓL 

 

 

A személyes adatok kezelésére és védelmére, illetve a közérdekű adatok megismerésével 

kapcsolatos igények teljesítésére vonatkozó szabályok megállapítása érdekében az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó1ó 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 

Infotv.) 24. § (3) bekezdése, 30. § (6) bekezdése; az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 

27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, a 

továbbiakban: GDPR), továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § 

(4) bekezdése alapján a NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA (a továbbiakban: Intézmény) 

adatkezeléséről, adatvédelméről és adatbiztonsági szabályairól, valamint a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: 

Szabályzat) adom ki: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A Szabályzat személyi hatálya 

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Intézmény közalkalmazottjaira, ügykezelőire, fizikai 

alkalmazottaira, közfoglalkoztatottjaira, az Intézménnyel megbízási jogviszonyban álló, valamint 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban: 

dolgozó). 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya 

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Intézmény szervezeti egységei által kezelt személyes 

adatokra, az ezen adatokat érintő adatkezelési tevékenységre, valamint az Intézmény 

tevékenységével kapcsolatos, az Intézmény működése és feladatellátása során keletkező 

közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok teljes körére. 

 

A Szabályzatban használt fogalmak 

3. E szabályzat alkalmazása során 

a) Érintett: az a természetes személy, aki valamilyen (bármilyen fajta) információ alapján 

azonosítottá vagy azonosíthatóvá válik; jelen Szabályzat tekintetében különösen is Érintettnek 

minősül az Intézménnyel óvodai jogviszonyban álló gyermek, a gyermek törvényes képviselője, 

valamint az Intézményben dolgozó közalkalmazottak, ügykezelők, fizikai alkalmazottak, 

közfoglalkoztatottak, az Intézménnyel megbízási jogviszonyban álló, valamint munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek; 
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b) személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, adat, illetve az ezekből 

levonható következtetés, így különösen az Érintett neve, azonosító jele, illetve különböző (pl. 

fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, kulturális, gazdasági, szociális) tulajdonságai; 

 

c) különleges adat: fokozott védelem alá eső személyes adatok, melyek a következők: 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, az 

egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; 

 

d) adatkezelés: az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon (az adatállomány 

logikailag összetartozó, együtt kezelt adatokból áll) végzett bármely művelet vagy műveletek 

összessége. Így különösen az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, 

átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, megtekintése (az adatokba való betekintés), 

felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, 

összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése; 

 

e) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy döntése 

alapján az adatfeldolgozóval végrehajttatja; jelen Szabályzat vonatkozásában az Adatkezelő az 

Intézmény; 

 

f) adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az Érintett védelmét biztosító alapelvek, 

szabályok, eljárások, adatkezelési elvek, eszközök és módszerek összessége; 

 

g) Adatfelelős: valamennyi tagóvoda vezetője, aki az Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott tevékenységével kapcsolatosan felelős az adatok jogszabályi 

előírásoknak vagy az egyedi szakmai céloknak megfelelő kezeléséért, így különösen azok 

beszerzéséért, előállításáért, ellenőrzéséért, megfelelő és pontos tartalmáért, valamint határidőre 

való szolgáltatásáért; 

 

h) Adatfeldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő megbízásából, az Adatkezelő nevében eljárva 

személyes adatokat kezelésével kapcsolatos tevékenységeket végrehajtja; 

 

i) adattovábbítás: az Adatkezelők által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára 

történő hozzáférhetővé tétele; 

 

j) harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelőkkel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelők vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 

alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 

k) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 



4  

l) adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni 

műszaki és szervezési megoldások rendszere, melynek fő célja az adatvédelmi incidensek 

megelőzése; 

 

m) közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv/személy kezelésében lévő, a szerv/személy 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett minden 

olyan információ vagy ismeret, amely nem esik a személyes adat fogalma alá, függetlenül a 

rögzítésének és 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 adatok; 

 

n) közérdekből nyilvános adat: minden olyan adat, amely nem tartozik ugyan a közérdekű adat 

fogalma alá, de nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 

törvény közérdekből elrendeli; 

 

o) kötelezően közzéteendő közérdekű adat: az Intézmény által kezelt, az Infotv. 1. számú 

melléklete, illetve egyéb jogszabályi kötelezettség alapján kötelezően nyilvánosságra hozandó 

adat; 

 

p) közzététel: a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak internetes honlapon az Infotv.- 

ben meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala, illetve bárki számára korlátozás nélküli 

hozzáférhetővé tétele; 

 

q) üzleti titok: az Adatkezelő vagy harmadik személy gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó 

minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző egyéb személyek számára 

nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, 

amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 

nyilvánosságra hozatala az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos pénzügyi, gazdasági vagy 

piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné; 

 

r) jóhírnév: azon tényállítások, adatok összessége, mely adatok, tények alkalmasak az adatok, 

tények által érintett személy értékelésére, a személyével kapcsolatban értékítéletre; 

 

s) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely 

konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön 

tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy a konkrét 

természetes személyekhez ezt a személyes adatot ne lehessen hozzákapcsolni. 

 
 

II. Fejezet 

Általános szabályok 

 
Az Intézmény szervezeti egységeinek kötelezettsége 

1. Az Intézmény szervezeti egységei: 

a) a jogszabályokban meghatározott szakmai feladatok ellátása során, kizárólag az adott feladat 

vagy döntés előkészítése érdekében feltétlenül vagy jelentős mértékben szükséges adatok 

kezelését, illetve szükség esetén a személyes adatok álnevesítését végezhetik, 
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b) az Intézmény által kezelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok kezelésével és 

közzétételével kapcsolatos feladatokat kötelesek ellátni. 

 
 

Az adatvédelem tárgya és terjedelme 

2. Az adatvédelem követelményének teljesülését biztosítani kell valamennyi, az Intézmény 

működése során keletkezett személyes és közérdekű, közérdekből nyilvános adat esetében, a 

keletkezésüktől, beszerzésüktől a törlésükig, megsemmisítésükig terjedő időszakban. 

3. Az adatvédelem kiterjed a fizikai megjelenésüktől, formájuktól, típusuktól függetlenül bármely 

adathordozóra, amely személyes vagy közérdekű adatot tartalmaz. Adathordozónak minősülnek 

többek között a papír alapú ügyiratok, kimutatások, listák, térképek, műszaki vagy közbeszerezési 

dokumentációk, továbbá a mágneses adathordozók és az elektronikus adattároló, adathordozó 

informatikai rendszerek. 

4. Az adatvédelem kiterjed az Intézményre vagy harmadik személyekre vonatkozó üzleti titokra, 

illetve jóhírnév körébe tartozó adatokra. 

5. Az adatvédelem kiterjed arra a fizikai térre is, ahol az adatállomány kezelése, tárolása történik. 

 
Általános adatvédelmi követelmények 

6. Az adatkezelés során az Adatkezelő köteles biztosítani az adatok helyes és pontos tartalmát, 

hibás adat észlelése esetén pedig köteles a hibás vagy pontatlan adat javítását haladéktalanul 

elvégezni. Az Adatkezelő köteles továbbá az általa kezelt adatokat lehetőségeihez mérten 

aktualizálni, frissen tartani. 

7. Az Adatkezelő köteles biztosítani a kezelésében lévő adatok, valamint az azokat tartalmazó 

adatállományok és adatbázisok folyamatos vezetését, aktualizálását, továbbá az 

adatállományoknak és adatbázisoknak az arra jogosultak számára való rendelkezésre állását. 

 

III. fejezet 

Az adatkezelés jogalapja és terjedelme 

 
A személyes adat kezelésének jogalapja 

1. Személyes adat kizárólag az alábbi, GDPR 6. cikk (1) bekezdésében rögzített esetek 

valamelyikének teljesülésekor kezelhető jogszerűen: 

a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges; 

c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy 

f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az Érintett gyermek. 
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2. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Érintett 

nevében törvényes képviselője tehet hozzájáruló, beleegyező nyilatkozatot, vagy bármilyen más 

jognyilatkozatot az Érintett személyes adatainak kezelése vonatkozásában. 

3. Az Érintett személyes adatai kezelésének feltétele, hogy az Érintett a hozzájáruló nyilatkozata 

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedete útján önkéntesen és egyértelműen 

kinyilvánítsa, hogy kifejezett hozzájárulását, beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 

kezeléséhez. 

4. Az Adatkezelő köteles az Érintettet a hozzájárulás megadását megelőzően érthető és átlátható 

módon tájékoztatni az adatkezelés részleteiről, így különösen a kezelt adatok köréről, a 

hozzájárulás megadásának önkéntes jellegéről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, illetve az 

adatkezelés további részleteiről. A hozzájárulás megadásának bizonyítása vita esetén az 

Adatkezelőt terheli. 

5. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását köteles 

megkísérelni írásban beszerezni a bizonyítási teherre való figyelemmel. Az Adatkezelő az Érintett 

különleges adatok kezeléséhez adott hozzájárulását minden esetben köteles írásban beszerezni, az 

írásbeli hozzájárulás hiányában az Érintett különleges adatai nem kezelhetőek. 

6. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogosult jogszabályok által elrendelt kötelező 

adatkezelés alapján is kezelni. Ezen adatkezelés körébe tartozik különösen 

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

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, 

valamint 

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti adatkezelés. 

 

Az adatkezelés terjedelme 

7. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot jogosult kezelni, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, továbbá az adatkezelés céljának elérésére alkalmas. A 

személyes adat csak az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető. 

8. Az adatkezelés során az adatkezelést végző dolgozó csak olyan személyes adatokat kezelhet, 

amely a közvetlen feladatához, munkaköréhez elengedhetetlenül vagy jelentős mértékben 

szükséges. 

9. Amennyiben jogszabály a személyes adat kezelését meghatározott ideig teszi lehetővé, a 

jogszabályban meghatározott határidő leteltével az illetékes Adatfelelős által kijelölt ügyintéző 

köteles az Adatfelelős ellenőrzési kötelezettsége mellett gondoskodni arról, hogy a személyes 

adatok az ügyirat papír alapú és elektronikus példányából egyaránt törlésre kerüljenek. 

 
Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

10. Az Adatkezelő köteles mindazon általa kezelt személyes adat bíróságoknak vagy a 

hatóságoknak történő továbbítására, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági, 

hatósági határozat kötelezi. Az Adatkezelő a hatósági adatkérés teljesítése előtt minden egyes adat 

tekintetében köteles megvizsgálni, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, 

kötelezettsége. 

11. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat – a szükséges mértékben, az Adatkezelőt 

terhelő jogosultságok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében – továbbíthatja 

a) adatfeldolgozás, 

b) számlázás, 
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c) könyvelés, 

d) követelések kezelése, 

e) kézbesítés, valamint 

f) jogi képviselet ellátása céljából, az Adatkezelő által kiválasztott személyek és társaságok 

számára, továbbá 

g) a jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. 

12. Az Adatkezelő a közigazgatási szervektől, bíróságtól, ügyészségtől, rendőrségtől, 

önkormányzatokról érkezett megkeresések vonatkozásában a megkeresésben megjelölt időpontig, 

vagy határidő kijelölése hiányában 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni. 

13. Az Nkt. szerinti kötelező adatkezelésben az Adatkezelőt adatfeldolgozóként a Köznevelés 

Információs Rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartása segíti. A KIR nyilvántartása 

az Adatkezelő által az Nkt. 44. § (2) bekezdése alapján kötelező módon továbbított, feltöltött 

adatok alapján a gyermek 

a) nevét, 

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

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

befejezésének idejét, 

k) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

l) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM-azonosítóját, 

m) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

n) nevelésének, oktatásának helyét tartalmazza. 

14. Az Adatkezelő az adatok nagy számára vagy a személyi, tárgyi, technikai feltételekre 

tekintettel bármikor jogosult adatfeldolgozó segítségét igénybe venni, azonban az Adatkezelő az 

adatfeldolgozó bevonásának tényéről, az adatfeldolgozó személyéről, az érintett adatok köréről, 

valamint az adatfeldolgozás egyéb részleteiről az Érintettet köteles tájékoztatni. 

 
Rendkívüli adattovábbítási kötelezettség 

15. Az Nkt. 42. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pedagógus, a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő alkalmazott az 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, illetőleg az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult 

beleegyezése nem szükséges. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazott, valamint az Intézmény vezetője a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles 

továbbítani az Érintett adatait. 
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IV. fejezet 

Az Érintett jogai és e jogok érvényesítése 

 
1. Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az Adatkezelőhöz eljuttatott 

kérelme útján gyakorolhatja, így különösen tájékoztatást, illetve egyéb, az adatait érintő műveletek 

végrehajtását (pl. az adatok törlését, helyesbítését, korlátozását) kérheti az Adatkezelőtől. 

 

Tájékoztatás kérése 

2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az Érintettnek az Adatkezelő 

által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, terjedelméről, időtartamáról, 

adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és 

az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Érintett személyes adatai kezelésével 

kapcsolatos kérelmét szóban és írásban terjesztheti elő. A szóban benyújtott kérelemről az 

Intézmény arra jogosult dolgozója jegyzőkönyvet vesz fel a későbbi azonosításra alkalmas módon 

történő rögzítés érdekében. 

3. Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az Érintett – erre irányuló kérelme esetén – a személyes 

adatait tartalmazó nyilvántartásokba betekinthessen. Az Érintett betekintési jogának gyakorlása 

során az Adatkezelő köteles gondoskodni a nyilvántartásban szereplő további Érintettek személyes 

adatainak védelméről, felismerhetetlenné tételéről. 

 

Az adatok helyesbítése, kiegészítése 

4. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak 

helyesbítését vagy kiegészítését kérje. Az Érintett helyesbítési kérelme esetén a helyesbítést az 

adatkezelést végző dolgozó haladéktalanul köteles elvégezni. Az Érintett kiegészítési kérelme 

esetén az Érintett köteles a kiegészítéshez szükséges információkat, adatokat az Adatkezelő 

részére átadni, valamint szükség esetén az adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadni. 

 

Az Érintett tiltakozási joga 

5. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon a személyes 

adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése (a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés), továbbá az Adatkezelő közérdekű adatkezelése, vagy 

az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges adatkezelés esetében. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes 

adatok további kezelésére csak abban az esetben jogosult, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

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

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

6. Az Intézmény köteles az Érintettet az 5. pont szerinti tiltakozási jogáról az Adatkezelési 

Tájékoztatója útján, továbbá az Érintettnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló 

adatkezelésről történő tájékoztatásával egyidejűleg tájékoztatni. 

 
Az adatok törlése 

7. Az Adatfelelős vagy az általa kijelölt ügyintéző köteles az Érintettre vonatkozó személyes 

adatokat a kérelem teljesíthetőségének megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 

három munkanapon belül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
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a) a személyes adatok kezelése jogellenes, 

b) az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és nincs helye a további adatkezelésnek az 

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, 

c) a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, 

d) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelő nem jogosult a további 

adatkezelésre, vagy 

d) a személyes adatok törlését jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat előírja. 

 
Az elfeledtetéshez való jog 

8. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen fejezet 7. pontja alapján 

azt törölni köteles, abban az esetben az Adatkezelő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni 

annak érdekében, hogy az Érintett törlésre irányuló kérelméről tájékoztasson minden olyan 

adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve 

megismerhette. 

 
Az Adatkezelő egyéb intézkedési kötelezettsége 

9. Az Adatkezelő az Érintett adatainak továbbítása esetén az adatok helyesbítéséről, törléséről, az 

adatkezelés korlátozásáról az Érintetten kívül mindazokat is köteles értesíteni, akiknek korábban 

az adatot adatkezelés céljából továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni azon 

címzettekről, akik részére az adatok továbbítása megtörtént. 

 
Az adatok korlátozása 

10. Az Érintett jogosult kérelmezni, hogy az Adatkezelő korlátozza az Érintett személyes 

adatainak adatkezelését, azaz a tárolt személyes adatokat jelölje meg a jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – akkor korlátozza az adatkezelést, ha 

az alábbi esetek valamelyike teljesül: 

a) a személyes adatok pontossága vitatott, 

b) jogellenes az adatkezelés, de az Érintett a törlést ellenezi, 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

d) az Adatkezelőnek nincs szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az Érintett 

jogai védelméhez azokat igényli. 

11. Az adatkezelés korlátozásának a 10. pont a) alpontja esetén a személyes adatok 

pontosságának ellenőrzéséig, a d) alpont esetén pedig annak megállapításáig van helye, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

12. Ha az adatkezelés a 10. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok kezelésére 

a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, 

érvényesítése, védelme, illetőleg más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

továbbá fontos közérdekből kerülhet sor. Az illetékes Adatfelelős köteles az Érintettet az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról a korlátozás feloldását megelőzően tájékoztatni. 

 
Adathordozhatósághoz való jog 

13. Az Érintett – amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájárulásán alapul vagy az 

adatkezelés automatizált módon történik – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 
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Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa. 

 

A kérelmek elbírálására vonatkozó eljárási szabályok, az Érintett jogorvoslati lehetősége 

14. Az Érintett beérkezett kérelmét az Intézmény mindenkori iratkezelési és iktatási rendjének 

megfelelően iktatni kell, majd az Intézmény vezetőjének szignálását követően haladéktalanul 

továbbítani kell az Adatfelelőshöz. Amennyiben a kérelem több Adatfelelőst érint, abban az 

esetben az Intézmény vezetője jelöli ki az ügyben eljáró Adatfelelőst (a továbbiakban: Illetékes 

Adatfelelős). Ahol jelen Szabályzat Illetékes Adatfelelőst említ, ott azt a jelen pontban 

foglaltaknak megfelelően kell értelmezni. 

15. Az Illetékes Adatfelelős által kijelölt ügyintéző a beérkezett kérelmet – annak tartalma alapján 

– haladéktalanul megvizsgálja, valamint szükség esetén beszerzi a többi, ügyben érintett 

Adatfelelőstől a szükséges dokumentumokat, információkat, adatokat. Az Illetékes Adatfelelős az 

adatszolgáltatást követően visszaszolgáltatja az ügyben érintett többi Adatfelelős számára az 

adatszolgáltatással kapcsolatos valamennyi, általuk az Illetékes Adatfelelős részére rendelkezésre 

bocsátott dokumentumot, adatot. 

16. Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az Érintettet megillető jogosultságok 

érvényesítésére irányuló kérelmet annak kézhezvételét követően haladéktalanul, a lehető 

legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül köteles elbírálni, és a kérelem 

teljesíthetőségéről döntést hozni. A kérelem teljesíthetőségéről a kérelmezőt az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül értesíti. 

17. Az Illetékes Adatfelelős az előkészített válaszlevél-tervezetet legkésőbb a jelen fejezet 15., 

16., 18. és 20. pontjában meghatározott teljesítési határidők leteltét megelőző harmadik napon 

küldi meg az Intézmény vezetőjének. 

18. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb egy hónapon belül írásban köteles közölni az 

Érintettel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve 

tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH; Hatóság) fordulás lehetőségéről. 

19. Az Adatkezelő a 15. és a 16. pont szerinti döntéséről, illetve a döntéssel kapcsolatos 

intézkedéseiről az Érintettet írásban; postai úton vagy elektronikusan értesíti. Postai út esetén a 

15. pont szerinti döntésről az Adatkezelő ajánlott levél, míg a 16. pont szerinti döntésről 

tértivevényes levél útján értesíti az Érintettet. 

20. A 15. és 16. pontban foglaltakat az Érintett tiltakozása esetén azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy az Adatkezelő 15 napon belül bírálja el az Érintett kérelmét, és az annak 

tárgyában meghozott döntéséről haladéktalanul értesíti az Érintettet. 

21. Az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesítését köteles ingyenesen biztosítani, a beérkezett 

kérelem elbírálásáért és teljesítéséért díjat nem számíthat fel. 

22. A 21. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni arra az esetre, ha az Érintett indokolatlan, 

megalapozatlan vagy aránytalan mértékű kérelmeit ismétlődő jelleggel juttatja el az Adatkezelő 

részére. Ebben az esetben az Adatkezelő a közreműködést megtagadhatja, illetve az információ, 

vagy a tájékoztatás megadásával kapcsolatban felmerült adminisztratív költségei 

figyelembevételével ésszerű összegű díjat számolhat fel. A kérelem indokolatlan, megalapozatlan, 

aránytalan mértékű, illetve ismétlődő jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 
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V. fejezet 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje, az 

Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége 

 

Az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége 

1. Az Adatkezelő a tevékenysége, illetve a közfeladatai ellátása vonatkozásában köteles 

biztosítani a társadalom tájékoztatását, és ennek érdekében köteles rendszeresen frissített és 

felülvizsgált adattartalommal közzétenni, illetve hozzáférhetővé tenni a feladatköre ellátásával 

kapcsolatos lényeges adatokat. 

2. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed 

a) az Intézmény költségvetésének végrehajtására (így különösen a féléves és az éves 

beszámolókra, továbbá a gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről való tájékoztatásra), 

b) az önkormányzati vagyon Intézmény általi kezelésére, 

c) a közpénzek Intézmény általi felhasználására, illetve az e célból kötött szerződésekre, továbbá 

d) bármely egyéb olyan adatra, melyet jogszabály közérdekből nyilvános adatoknak minősített. 

3. A közérdekű adat nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele esetén a közérdekű adat 

megismerése iránti igényt az Adatkezelő jogosult az adatokat tartalmazó nyilvános forrás 

megjelölésével teljesíteni. 

4. Az Adatkezelő elektronikus úton, rendszeresen frissített, a naprakész állapot szerinti 

tartalommal hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat, így 

különösen 

a) az Intézmény által birtokolt adatfajtákat és az Intézmény működését szabályozó 

jogszabályokat, 

b) az Intézmény szervezeti felépítését, 

c) az Intézmény gazdálkodását, 

d) az Intézmény által megkötött szerződéseket, továbbá 

e) az Intézmény feladat- és hatáskörében eljáró személyek nevét, feladatkörét, munkakörét, 

esetleges vezetői megbízását, valamint a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes 

adatát. 

 

A közérdekű adatok nyilvánossága 

5. Az Intézmény biztosítja a lehetőségét, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki 

megismerhesse. Nem minősülnek közérdekű adatnak a személyes adatok, a jóhírnév körébe 

tartozó adatok, a minősített adatok, a döntés előkészítéssel kapcsolatos adatok a jogszabályban 

meghatározott feltételekkel és ideig, valamint az üzleti titoknak minősülő adatok. 

6. Az önkormányzati fenntartású Intézmény esetében adat üzleti titoknak csak különösen indokolt 

és kivételes esetben, egyedi mérlegelést követően minősíthető. 

7. A közérdekű adatok megismerhetőségének korlátai tekintetében az Infotv. 27. § -ban foglaltak, 

míg az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 

8. Azon ügyek, illetve dokumentumok esetén, amelyek az igénylő által megismerhető (közérdekű 

és közérdekből nyilvánosnak minősülő), illetve az igénylő által meg nem ismerhető (közérdekűnek 

és közérdekből nyilvánosnak nem minősülő) adatokat egyaránt tartalmaznak, biztosítani kell ezen 

adatok egymástól való elhatárolását, és az igénylő által meg nem ismerhető adatokat a kiadott 

másolaton felismerhetetlenné kell tenni. 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos eljárási szabályok 

9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárás a kérelem 

benyújtásával indul. 

10. A közérdekű adat megismerése iránt bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kérelmező) kérelmet nyújthat be. A 
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kérelem benyújtása személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton történhet. Személyesen a 

kérelmező a kérelmét szóban vagy írásban, míg postai vagy elektronikus út esetén kizárólag 

írásban jogosult benyújtani. A szóban benyújtott kérelemről az Intézmény arra jogosult dolgozója 

jegyzőkönyvet vesz fel a későbbi azonosításra alkalmas módon történő rögzítés érdekében. 

11. A beérkezett közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmet az Intézmény mindenkori 

iratkezelési és iktatási rendjének megfelelően iktatni kell, majd az Intézmény vezetőjének 

szignálását követően haladéktalanul továbbítani kell az Adatfelelőshöz. Amennyiben a kérelem 

több Adatfelelőst érint, abban az esetben az Intézmény vezetője jelöli ki az ügyben eljáró 

Adatfelelőst (a továbbiakban: Illetékes Adatfelelős). 

12. Az Illetékes Adatfelelős által kijelölt ügyintéző a beérkezett kérelmet – annak tartalma alapján 

– haladéktalanul megvizsgálja, valamint szükség esetén beszerzi a többi, ügyben érintett 

Adatfelelőstől a szükséges dokumentumokat, információkat, adatokat. Az Illetékes Adatfelelős az 

adatszolgáltatást követően visszaszolgáltatja az ügyben érintett többi Adatfelelős számára az 

adatszolgáltatással kapcsolatos valamennyi, általuk az Illetékes Adatfelelős részére rendelkezésre 

bocsátott dokumentumot, adatot. 

13. Abban az esetben, ha a kérelmező hiánypótlására, nyilatkozatára vagy az iratok áttételére van 

szükség, az Illetékes Adatfelelős erről az Intézmény vezetőjét haladéktalanul értesíti. 

14. Amennyiben nincs szükség a 13. pont szerinti eljárásra, akkor az Illetékes Adatfelelős az 

előkészített válaszlevél-tervezetet és az igényelt adatokat legkésőbb a teljesítési határidő leteltét 

megelőző harmadik napon küldi meg az Intézmény vezetőjének. 

15. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet az Adatkezelő a kérelem beérkezését 

követő 15 napon belül bírálja el. Az adatigénylés határideje a jelentős terjedelmű, illetve 

nagyszámú adatra vonatkozó adatigénylés esetén egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható. 

16. Az ügyintézés során az Adatkezelő köteles a jelen Szabályzatban foglaltak mellett az Infotv.- 

ben foglalt egyéb szabályokat és határidőket is figyelembe venni, és biztosítani azok 

érvényesülését. 

 

A közérdekű adatigénylés teljesíthetőségéről való döntéshozatal 

17. A kérelem az alábbi feltételek együttes fennállása esetén minősül teljesíthetőnek: 

a) a kérelmező elérhetősége tisztázott, 

b) a kérelmező által megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható, egyértelmű, 

c) a kérelem tárgyát képező adatok az Intézmény kezelésében vannak, 

d) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek, és 

e) az adatszolgáltatás költségtérítés nélkül teljesíthető, vagy a kérelmező vállalja a megállapított 

költségek megtérítését. 

18. A kérelmet csak akkor lehet teljesíteni, ha a kérelmező a nevét és postai vagy elektronikus 

elérhetőségét megadta. 

19. Amennyiben a kérelem vizsgálata során a megismerni kívánt adatok köre nem egyértelmű 

vagy nem határozható meg pontosan, az Adatkezelő haladéktalanul köteles a kérelmezőt minderről 

tájékoztatni, és felhívni kérelme pontosítására a kérelmező által megadott elérhetőségek (telefon, 

illetve postai vagy elektronikus út) valamelyikén. 

20. Ha a kért adatot nem az Intézmény kezeli, akkor az Intézmény a kérelmet a kérelem 

megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, amelyről 

egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt is. 

21. Amennyiben a kérelmező olyan közérdekű adatot kíván megismerni, amelyet az Adatkezelő 

a honlapján már közzétett, vagy a közérdekű adat más honlapon fellelhető, az Adatkezelő úgy is 

eleget tehet tájékoztatási kötelezettségének, hogy a kérelmező részére az adatszolgáltatást az adat 

fellelhetőségének helyét megjelölő link megküldésével teljesíti. 

22. Az adatigénylés teljesíthetőségének körében mérlegelni szükséges, hogy a kért módon 

vannak-e tárolva az adatok az Intézményben, vagy az adatok feldolgozása, átalakítása szükséges 
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az adatigénylés teljesítéséhez. Ez utóbbi esetben a feldolgozáshoz, átalakításhoz szükséges munka 

anyagi és erőforrásigénye alapján költségtérítés megállapításának lehet helye a közérdekű adat 

iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembevételével, melyről a kérelmezőt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Ha az igényelt adatok elektronikus formában rendelkezésre állnak, és az adatszolgáltatás további 

aránytalan munkavégzést, adatfeldolgozást nem igényel, illetve az adatigénylés elektronikus 

formában lehetséges, abban az esetben költségtérítés nem állapítható meg. 

23. Az adatigénylés beérkezésétől számított 15 napon belül az Intézmény köteles tájékoztatni a 

kérelmezőt az esetlegesen felmerült költségtérítés mértékéről, és egyúttal az Intézmény köteles 

felhívni a kérelmezőt, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozzon 

arról, hogy a költségtérítést megfizeti-e, vagy a kérelme teljesítésétől eltekint. Amennyiben a 

kérelmező a költségeket megtéríti, a költségtérítés Adatkezelőhöz történő megérkezésétől 

számított 15 napon belül az Adatkezelő köteles az adatigénylést teljesíteni. 

 

A védett, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő adatok védelme 

24. Az Adatfelelős egyeztet az adatvédelmi tisztviselővel, ha megítélése szerint a kérelmező által 

igényelt adatok között a jelen fejezet 5. pontja szerinti, közérdekű adatnak nem minősülő adatok 

is szerepelnek. Amennyiben az Adatfelelős jogi álláspontjával az adatvédelmi tisztviselő is 

egyetért, és ezen adatok nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, abban az esetben az 

Adatfelelős a közérdekű adatot is tartalmazó dokumentum azon részét, mely a kérelmező által meg 

nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton felismerhetetlenné teszi. 

25. A felismerhetetlenné tétel 

a) papír alapú másolat esetén az érintett, meg nem ismerhető részek fénymásolás közbeni 

letakarásával, 

b) elektronikus adathordozó, illetve elektronikus levél esetén az érintett részek külön 

dokumentumba történő kiválogatásával, vagy ha ez nem lehetséges, az érintett részek 

dokumentumból való törlésével történik. 

26. Ha a 25. pont b) alpontjában foglalt eljárás a tárolt adatok integritását veszélyezteti, abban az 

esetben az elektronikusan tárolt adatokat az Adatfelelős kinyomtatja, majd az így papír alapúvá 

vált adatok közül az érintett adatokat a 25. pont a) alpontja szerinti módon felismerhetetlenné teszi, 

majd ezt követően szükség esetén ismét digitalizálja a felismerhetetlenné tett másolatot. 

27. Az érintett adatokat a személyes bemutatásra történő előkészítés során is felismerhetetlenné 

kell tenni, olyan eljárás alkalmazásával, mely garantálja, hogy a kérelmező ne ismerhesse meg 

személyes betekintése során az érintett adatokat. 

28. Ha a kérelem csak részben teljesíthető, a kérelmezőt tájékoztatni kell a felismerhetetlenné tétel 

tényéről, a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének 

módjáról. 

29. A 25-27. pontok által tartalmazott eljárást a különböző adatfajták más indokból szükséges 

anonimizálása, felismerhetetlenné tétele céljából is megfelelően alkalmazni kell. 

 

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítése, az adatok átadása 

30. Amennyiben a kérelmező az adatokat személyesen kívánja megismerni, abban az esetben a 

kérelmező az adatvédelmi tisztviselő által kiadhatónak minősített adatokat tartalmazó 

dokumentumokba az Adatkezelő nyitvatartási idejében, előre egyeztetett időpontban tekinthet 

be. A kérelmező személyesen csak közvetlenül jogosult betekinteni, meghatalmazott útján a 

betekintési jogát nem gyakorolhatja. 

31. A személyesen megjelent kérelmező köteles aláírásával ellátni a betekintésről felvett 

jegyzőkönyvet, mellyel a kérelmező elismeri az általa igényelt közérdekű adatok átvételének, 

megismerésének tényét. A jegyzőkönyv kérelmező általi aláírásának megtagadása vagy 

elmulasztása az adatok átadásának, megismerhetővé tételének akadályát képezi. Amennyiben a 
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kérelmező az általa megismert adatokról másolatot kíván készíteni, az adatkezelő köteles őt az 

esetlegesen felmerült költségekről tájékoztatni. A kérelmező részére a másolat kizárólag abban 

az esetben adható ki, ha költségtérítés megállapításának nincs helye, vagy a megállapított 

költségek megfizetését a kérelmező igazolja. Amennyiben a kérelmező a helyszínen fizeti meg az 

adatszolgáltatás költségeit, abban az esetben ezt számára megfelelő módon igazolni kell. 

32. Amennyiben a kérelmező az adatokat postai vagy elektronikus úton kívánja megismerni, az 

Adatfelelős az Intézmény vezetője által aláírt kísérőlevelet, valamint az adatszolgáltatás tárgyát 

képező adatokat haladéktalanul továbbítja a kérelmező által megjelölt módon (papír alapon, CD- 

n vagy DVD-n) a kérelmező által megjelölt címre. 

33. Az Adatfelelős kötelezettsége annak biztosítása, hogy a kérelmező részére megküldött 

dokumentum, másolat – a felismerhetetlenné tétel eseteit leszámítva – az eredetivel megegyező 

adatokat tartalmazza. 

 

A kérelmező jogorvoslati lehetőségei 

34. Az adatkezelő az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokairól, valamint az Infotv.- 

ben meghatározott jogorvoslati lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban 

vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíti a 

kérelmezőt. Az adatkezelő az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokáról 

nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatja a 

NAIH-ot. 

35. A kérelmező a közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelmének elutasítása, vagy a 

kérelem teljesítésére nyitva álló, illetve az esetlegesen meghosszabbított határidő eredménytelen 

elteltét követően, továbbá az adatszolgáltatásért vagy másolat készítéséért megállapított 

költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A kérelem 

megtagadásának jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért 

megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az Adatkezelőnek kell bizonyítania. 

31. A kérelmezőnek a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, 

illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül 

kell megindítania az Adatkezelő ellen a területileg illetékes törvényszéken. 

32. A kérelmező a közérdekű adatok megismeréséhez biztosított jogainak gyakorlásával 

kapcsolatos, a jelen fejezet 29. pontjában foglalt jogsérelmek esetén a NAIH-hoz is fordulhat 

jogorvoslatért. 

 

A kérelmező személyes adatainak kezelése 

33. Az Adatkezelő a kérelem alapján történő adatszolgáltatás esetén a kérelmező 

személyazonosító adatait csak annyiban kezelheti, amennyiben a kérelem teljesítéséhez, a 

költségek megfizetéséhez az elengedhetetlenül szükséges. A magánszemély kérelmező személyes 

adatait az adatszolgáltatást követő egy év elteltével az Adatkezelő köteles törölni az összes 

digitálisan és papíralapon őrzött nyilvántartásból, dokumentumból. 

34. A személyes adatok védelme érdekében az adatszolgáltatást követő egy hónap elteltével az 

Adatfelelős törli a megkeresést a levelezőrendszeréből. 

35. Az iktatást és a nyilvántartást úgy kell megszervezni, hogy az adatszolgáltatást követően a 

kérelmező személyes adatai nehézség nélkül törölhetőek legyenek. A törlés elvégzését az Illetékes 

Adatfelelős végzi, illetve ellenőrzi. 

36. A személyes adatok törlése érdekében a Szabályzat 4. számú melléklete szerinti közérdekű 

adat megismerése iránti kérelem formanyomtatványán külön rész szolgál a személyes adatok 

feltüntetésére. A személyes adatok részt az adatszolgáltatás teljesítését követően az Adatkezelő 

köteles a formanyomtatvány többi részétől elválasztani, valamint a személyes adatokat tartalmazó 

részt megsemmisíteni. 
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A közérdekű adatok közzététele 

37. Az Intézmény a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat a www.nyugatiovoda.hu. 

címen, a Közérdekű adatok. menüpont alatt teszi közzé. 

38. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megfelelő formában és tartalommal történő 

közzétételéért, valamint azok hitelességért és aktualizálásáért saját illetékességi körükben az 

Adatfelelősök felelnek. 
 

VI. fejezet 

Az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások 

 
1. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, az adatvédelmi incidensek, 

valamint az elutasított közérdekű adatigénylések dokumentálása céljából a jogszabályok szerinti 

nyilvántartásokat köteles vezetni. 

2. Valamennyi Adatfelelős köteles a feladatköréhez kapcsolódó elektronikus vagy papír alapú 

nyilvántartásokat vezetni a kezelésében levő, illetőleg a feladatellátásához szükséges adatokból. 

 

Adattovábbítási nyilvántartás 

3. Az Adatkezelő köteles az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett 

tájékoztatása céljából Adattovábbítási nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a kezelt személyes 

adatok továbbításának időpontját, jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok 

megjelölését, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Amennyiben az adattovábbításra az Intézmény iktatórendszerében nyilvántartott egyedi ügyben 

kerül sor, az ügyirat iktatószámát is fel kell tüntetni a nyilvántartásban. Az adattovábbítási 

nyilvántartásban szereplő adatokat az Adatkezelő személyes adatok esetében öt évig, különleges 

adatok estében pedig húsz évig köteles megőrizni. Az adattovábbítási nyilvántartás kötelező 

tartalmi elemeit a Szabályzat 1. számú melléklete határozza meg. 

 

A megtagadott közérdekű adatigénylések nyilvántartása 

4. Az Adatkezelő köteles az elutasított közérdekű adat megismerése iránti kérelmekről, valamint 

az elutasítások indokairól nyilvántartást vezetni. Az Intézmény vezetője a nyilvántartásban 

foglaltakról az adatvédelmi tisztviselő útján minden év január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. A 

megtagadott közérdekű adatigénylések nyilvántartásának kötelező tartalmi elemeit a Szabályzat 

3. számú melléklete határozza meg. 
 

VII. fejezet 

Az adatok megismerésére, kezelésére jogosult személyek 

 
1. Az Intézmény teljes személyi állománya köteles az Intézmény által kezelt adatok kezelésével 

kapcsolatos szabályokat betartani, illetve annak betartását elősegíteni, valamint a tudomására jutott 

adatot megőrizni. 

 
Az Intézmény vezetője 

2. Az Intézmény vezetőjének feladata 

a) a biztonságos adatkezelés és az adatvédelem biztosítása, 

b) az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjének kinevezése vagy megbízása, 

c) az Adatfelelősök kijelölése, a munkájukhoz szükséges adatokhoz és nyilvántartásokhoz 

történő hozzáférésük biztosítása, az Adatfelelős által előkészített intézkedések, tervezetek 

http://www.nyugatiovoda.hu/
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jóváhagyása és szükség szerinti kiadmányozása, valamint az Intézmény mint adatkezelő 

képviselete az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben, 

d) a Szabályzatban és jogszabályokban foglalt adatvédelmi rendelkezések teljesítésének 

rendszeresen ellenőrzése, mely jogosultságát az adatvédelmi tisztviselő útján is gyakorolhatja. 

 
Adatfelelős 

3. Az illetékes Adatfelelős feladata 

a) az Érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének elbírálása, 

b) minden olyan címzett tájékoztatása a személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy az azzal 

kapcsolatos adatkezelés korlátozásáról, akinek vagy amelynek korábban a személyes adatot 

továbbították, illetve aki vagy amely számára hozzáférhetővé tették, 

c) a VI. fejezetben foglalt nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, 

d) a közérdekű adatok folyamatos szolgáltatása a honlapon történő megjelenítés érdekében, illetve 

az adatok hitelességének, azok aktualizálásának, a közérdekűvé nyilvánított adatok előírás szerinti 

közzétételének biztosítása, 

e) a közérdekű adatigénylés esetén a kérelmező részére adandó válasz, illetve szükség esetén az 

egyéb intézkedések előkészítése, továbbá 

f) bármilyen egyéb olyan feladat-és hatáskör, amelyben a kezelt adatok köre alapján az illetékes 

Adatfelelős eljárhat, és jelen Szabályzat nem utalja más szervezeti egység vagy személy 

hatáskörébe. 

 

Ügyintéző 

4. Az Adatfelelős által kijelölt ügyintéző feladata: 

a) a munkakörébe tartozó vagy a helyettesítés folytán a feladatkörébe tartozó adatok kezelése, az 

azokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a nyilvántartásokhoz történő illetéktelen hozzáférés 

megakadályozása, 

b) a jogszabály által arra felhatalmazott személyeknek vagy szervezeteknek történő 

adatszolgáltatás, 

c) a számítástechnikai, elektronikai eszközök meghibásodásának, valamint az adatállomány 

kezelhetőségével kapcsolatban bekövetkezett problémák, hibák jelzése az illetékes informatikai 

munkatárs részére, 

d) a közvetlen vezető és az adatvédelmi felelős tájékoztatása minden olyan eseményről, amikor az 

ügyintézőt jogszerűtlen adatkezelésre kérték fel vagy utasították, 

e) a közvetlen vezető és az adatvédelmi felelős tájékoztatása azokról az esetekről, amikor 

illetéktelen adathozzáférést vagy adatkezelést fedez fel, vagy ilyen eset jut tudomására, továbbá 

f) bármilyen egyéb, jelen Szabályzat hatálya alá tartozó feladat elvégzése, melyre az Adatfelelős 

kijelöli. 

 

VIII. fejezet 

A(z) Pécsi MJ Város Önkormányzat mint fenntartó adatkezeléssel 

kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 
Általános elvek 

1. Az Intézményt jogosult a fenntartó Pécsi Megyei Jogú Város. Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) részére az Önkormányzat fenntartói feladatai, valamint jogszabályban 
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meghatározott egyéb közfeladatai ellátásával kapcsolatban az Érintett személyes adatainak 

továbbítására. 

2. Azon adatok tekintetében, melyet az Intézmény és az Önkormányzat egyaránt jogosult kezelni, 

az Intézmény és az Önkormányzat közös adatkezelő minősül. Az ilyen adatok tekintetében a közös 

adatkezelők jogosultak az Érintett mindkettejük által kezelhető személyes adatainak az egymás 

között történő továbbítására, egymással történő megosztására. 

 
Személyes adatok védelme az előterjesztések, tájékoztatók, valamint azok mellékleteinek 

közzététele során 

1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Képviselő-testület bizottságai részére 

készülő, az Intézménnyel kapcsolatos előterjesztések, tájékoztatók és azok mellékletei a jóhírnév 

körébe tartozó adatokat csak a jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése érdekében, és csak a 

jogszabály szerinti terjedelemben tartalmazhatnak. 

2. Az Önkormányzat Képviselő-testületének zárt ülése esetén is biztosítani kell az Intézményre 

vonatkozó közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét, a személyes adatok 

védelmének figyelembevételével. A zárt ülésen hozott, az Intézményt érintő döntések nyilvánosak, 

azonban az Érintett azonosítására alkalmas személyes adatok nem tartoznak e körbe. 

3. A zárt ülésen tárgyalt, az Intézményt érintő, személyes adatokat is tartalmazó ügyek esetében 

hozott határozatok esetében az Érintett neve, valamint az Érintett azonosítására alkalmas adat nem 

hozható nyilvánosságra, illetve nem tehető közzé. A határozatok közzététele során a személyes 

adatokat felismerhetetlenné kell tenni. Az Önkormányzat számára történő azonosítás ilyen 

esetekben álnevesítéssel vagy az Érintett monogramjával, továbbá technikai azonosító 

alkalmazásával biztosítható. 

4. Nyilvános ülés tartása esetén az Intézmény vezetője az adatok előkészítése körében 

gondoskodik arról, hogy a tájékoztató, az előterjesztés vagy annak melléklete csak akkor 

tartalmazzon személyes adatot, ha annak nyilvánosságra hozatalához az Érintett írásban 

hozzájárult. Nyilvános ülésen tárgyalandó, az üzleti titok vagy jóhírnév körébe tartozó adatok az 

előterjesztésben, tájékoztatókban vagy azok mellékleteikben csak akkor szerepelhetnek, ha 

jogszabály előírja vagy egyéb okból elkerülhetetlen. Az előterjesztés vonatkozásában az 

Intézmény vezetője javasolhatja az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos előterjesztés zárt ülésen 

történő tárgyalását, ha a nyilvános tárgyalás valamely fél üzleti érdekét sértené. 

5. A pályázatok és közbeszerzési ajánlatok keretében benyújtott dokumentumok által 

tartalmazott adatokat a dokumentum jellege és tartalma szerint kell minősíteni. Amennyiben a 

pályázattal, ajánlattal kapcsolatban megállapításra kerül, hogy a pályázó, ajánlattevő az üzleti titok 

körébe tartozó adatokat, dokumentumokat nyújtott be, az üzleti titok körébe tartozó adatokat 

elkülönítetten kell kezelni, és azok csak a vonatkozó jogszabályok szerint ismerhetőek meg. 

 
Önkormányzati képviselő általi adatigénylés 

6. Az önkormányzati képviselő jogosult a képviselői munkájához szükséges döntés 

megalapozását szolgáló, valamint üzleti titok körébe tartozó adatokat megismerni, azonban az 

így megismert adatokat, információkat a képviselő csak képviselő-testületi tevékenységével 

összefüggésben használhatja fel, és ezen adatokat nem jogosult korlátozás nélkül nyilvánosságra 

hozni. 
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IX. fejezet 

Az adatvédelmi tisztviselő 

 
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 

1. Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos 

munkáját segítő, ilyen irányú szakértelemmel rendelkező, szakmailag független személy. 

2. Az adatvédelmi tisztviselő részére csak az Intézmény vezetője adhat utasítást, azonban ez az 

utasítás nem korlátozhatja az adatvédelmi tisztviselő függetlenségét. 

3. Az adatvédelmi tisztviselő csak az Intézmény vezetőjének tartozik felelősséggel. 

4. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásához az Intézmény vezetője biztosítja a feladatok 

végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez 

szükséges eszközöket. Ennek részeként az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével 

kapcsolatos összes ügybe betekinthet és bekapcsolódhat, illetve azokról tájékoztatást kérhet. 

5. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, 

illetőleg az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

6. Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is ellát, abban az esetben az 

Adatkezelő köteles biztosítani és felügyelni, hogy e feladatok ellátásából ne fakadjon 

összeférhetetlenség. 

7. Az Érintett a személyes adatai kezelésével és jogainak gyakorlásával kapcsolatban bármikor 

jogosult az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni. 

8. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és nem 

sújtható szankcióval. 

9. Az Intézmény vezetője a szükséges és indokolt módon és mértékben köteles biztosítani az 

adatvédelmi tisztviselő számára a szakmai ismereteinek fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 

képzéseken való részvétel lehetőségét. 

 
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 

10. Az adatvédelmi tisztviselő 

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést 

végző dolgozók részére az e Szabályzat szerinti, valamint jogszabályi kötelezettségeikkel 

kapcsolatban; 

b) ellenőrzi az e Szabályzatnak, valamint a jogszabályoknak való megfelelést, továbbá a 

feladatkörök kijelölését és az adatkezelési műveleteket végző dolgozók képzését; 

c) együttműködik a Hatósággal; 

d) az adatvédelmi incidenst a tudomására jutástól számított 72 órán belül bejelenti a Hatóságnak; 

e) szükség esetén állásfoglalást kér a Hatóságtól, továbbá 

f) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolatot tart a Hatósággal. 
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X. fejezet 

Az adatbiztonság követelménye 

 
1. Az Adatkezelő köteles biztosítani az Intézmény informatikai rendszerének, adatbázisainak, 

nyilvántartásainak folyamatos, zavartalan működését, valamint a jogosultak számára a szükség 

szerinti, szabályozott hozzáférést. 

2. Az Adatkezelő köteles gondoskodni a tárolt adatok, adatállományok fizikai biztonságáról. 

3. Az Adatkezelő köteles a legújabb technikai fejlesztések nyújtotta előnyöket is kihasználva 

minden lehetséges intézkedést megtenni a kezelt adatokat érintő jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás megelőzése, megakadályozása érdekében. 

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok vonatkozásában az 

Adatkezelő megfelelő technikai megoldások alkalmazásával köteles biztosítani, hogy a különböző 

nyilvántartásokban kezelt adatok közvetlenül ne legyenek egymással összekapcsolhatók, valamint 

azokat ne lehessen az Érintetthez rendelni. Az Adatkezelő mentesül a jelen pontban foglalt 

kötelezettsége alól jogszabály eltérő rendelkezése esetén. 

5. Az Adatkezelő az alkalmazott informatikai eszközöket köteles úgy megválasztani és 

üzemeltetni, hogy biztosítsa a személyes adatok tekintetében 

a) a jogosultak szükség szerinti hozzáférését, 

b) a személyes adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel szemben, továbbá 

c) a személyes adatok integritását, teljességét. 

6. A döntés megalapozottságát szolgáló adatokat, valamint az üzleti titkot tartalmazó iratokat, 

dokumentumokat azok keletkezésétől, beszerzésétől a törlésükig, megsemmisítésükig a 

hozzáférési jogosultsággal nem rendelkező személyek elől elzártan kell tartani. 

7. Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az Intézmény azon helyiségeibe, ahol adatkezelés 

történik, hozzáférési jogosultsággal nem rendelkező személyek ne juthassanak be. 

8. Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az elektronikus adatbázisok, elektronikus 

levelezés (e-mail), a hálózaton tárolt dokumentumok és más elektronikus adat esetében azok 

kezelésére az informatikai szabályozások figyelembevételével kerüljön sor. 

9. Informatikai védelem körében, a személyes és közérdekű adatokat kezelő, feldolgozó, tároló 

rendszerek esetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. törvényben, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 

valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és 

biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM- 

rendeletben meghatározott védelmet kell biztosítani. 

10. Az Intézmény vezetője köteles informatikai biztonsági felelőst kijelölni, alkalmazni, aki az 

elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyként felel a szervezetnél 

előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat 

ellátásáért, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvény 13.§-ában foglaltak szerint. 
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XI. fejezet 

Az adatvédelmi incidens 

 
1. Az Adatkezelő biztosítja, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani. 

2. Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidenst a tudomására jutástól számított 72 órán 

belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak. Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve, a bejelentés 72 órán 

túl is megtehető, azonban a késedelmes bejelentéshez mellékelten csatolni kell a késedelem 

igazolására szolgáló dokumentumokat. 

3. Az adatvédelmi incidens bejelentése során 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens bekövetkezésének megállapított vagy feltételezett 

időpontját, valamint az adatvédelmi incidens felfedezésének vagy Adatkezelő számára történő 

bejelentésének időpontját; 

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidens típusát, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek 

csoportjait és az Érintettek hozzávetőleges létszámát, valamint az incidenssel érintett adatok 

kategóriáit és hozzávetőleges mennyiségét; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidens okait és körülményeit a rendelkezésre álló adatok 

alapján; 

d) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és 

kockázatokat; 

e) ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens elhárítására, valamint a 

következmények enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket; továbbá 

f) meg kell jelölni az adatvédelmi tisztviselő, illetve az Illetékes Adatfelelős mint kapcsolattartó 

nevét és elérhetőségeit. 

4. Ha bármilyen okból nem lehetséges az összes információ egyszerre, egy bejelentésben történő 

közlése a Hatósággal, abban az esetben a bejelentést határidőn belül meg kell tenni a lehetséges 

terjedelemben, és a további információkat, amint lehetséges, haladéktalanul, hiánypótlásként kell 

közölni. 

5. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket a 2. sz. mellékletként csatolt 

nyilvántartó táblázat szerinti tartalommal. 

6. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira nézve, az Adatkezelő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az Érintetteket a 

bekövetkezett adatvédelmi incidens tényéről, fontosabb részleteiről, az Adatkezelő által megtett 

vagy tervezett intézkedésekről, valamint az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kockázatokról. 

7. Nem minősül magas kockázattal járó adatvédelmi incidensnek, ha az Adatkezelő által 

alkalmazott technikai és szervezési védelmi intézkedések – például titkosítás alkalmazása – 

következtében a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenek az adatok. 

8. Az Érintett tájékoztatása mellőzhető, ha az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően 

olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett személyes adataihoz való 

jogosulatlan hozzáférés magas kockázata a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg. 

9.Az Érintett tájékoztatása mellőzhető abban az esetben is, ha a tájékoztatás aránytalan 

erőfeszítést tenne szükségessé az Adatkezelő részéről, így különösen abban az esetben, ha az 
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Érintettek nagy száma vagy nehezen azonosítható volta miatt aránytalan ügyterhet jelentene 

értesítésük. Ilyen esetekben az Érintettek tájékoztatásának az Adatkezelő nyilvánosan közzétett 

tájékoztatás útján tesz eleget. 

 

XII. fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 
Kiegészítő klauzulák 

1. Amennyiben az Adatkezelő valamely adatkezelésre jogosult dolgozója adatkezeléssel 

kapcsolatos eljárása során jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok alapján sem találja 

tisztázottnak a követendő eljárást, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat. Az adatvédelmi 

tisztviselő szakmai álláspontja alapján az Intézmény vezetője dönt a követendő eljárásról, melyről 

az Intézmény vezetője az Intézmény dolgozóit szükség esetén egyedileg kiadott utasítás vagy jelen 

Szabályzat módosítása útján tájékoztatja. 

2. Az adatvédelmi tisztviselő köteles jelen Szabályzat szükségszerinti, de legalább kétévenkénti 

felülvizsgálatát elvégezni, és a felülvizsgálat eredményeként tett megállapításairól, módosítási 

javaslatairól az Intézmény vezetőjét tájékoztatni. 

 

Felelősségi szabályok 

3. Amennyiben jelen Szabályzat az Adatkezelőre nézve állapít meg kötelezettséget, abban az 

esetben a szabály érvényesülésének biztosítása eltérő rendelkezés hiányában az Adatfelelős, illetve 

az általa kijelölt ügyintéző felelősségi körébe tartozik. 

4. Az Intézmény dolgozója fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik a feladat-és hatáskörében tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, 

valamint az Intézmény nyilvántartásaihoz való hozzáférés jogszerű használatáért. 

5. Az adatvédelmi tisztviselő felelősséggel tartozik a jelen Szabályzatban meghatározott 

nyilvántartási és jelentési kötelezettsége megfelelő módon történő teljesítéséért. 

 

Záró rendelkezések 

6. Jelen Szabályzat 2022. szeptember 01. napján lép hatályba. 

 

 

Kovácsné Hajdinák Éva 

     Intézményvezető  
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