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I. Bevezető 

 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok 

érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi 

működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a 

 

Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

 
Nevelőtestülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő 

 

szervezeti és működési szabályzatot 

 
(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el. 

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

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

vonatkozó rendelkezéseket.  

1. Az SZMSZ célja, feladata 

Megállapítja a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha működésének szabályait, a jogszabályok által 

biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása. A gyermeki jogok 

érvényesülése. A szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése az intézményi 

működés demokratikus rendjének garantálása. 
Az intézményvezető folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi 

szabályozók változásait. Az óvodapedagógusokat az őket érintő, munkájukhoz szükséges 

jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatja. 

2. Az SZMSZ jogszabályi alapja 

Az államháztartásról rendelkező jogszabályok:  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény  

 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 24992/2000 

(XII.24.) Korm. rendelet  

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet  

 A szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011 (XII.31.) NGM 

rendelet 

Ágazati (közoktatási) és egyéb ágazati jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

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

 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben /Kjt. vhr./ 

 363/2012.(XII.17.)  Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 32/2012.  (X. 8.)  EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve 

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

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (EMMI r.) 

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
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 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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

 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

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

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

nyilvántartási rendszerről 

 1999.évi  XLII.  Törvény  4.§  (7)  bekezdés  a  nemdohányzók  védelméről  és  a  dohánytermékek 

fogyasztásának szabályairól. 

 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

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

követelményeiről 

 1995. évi LXVI. törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

Élelmezéssel kapcsolatos:   

 37/2014.  (IV. 30.)  EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról  

 36/2016.  (XII. 8.)  EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról  

 Az intézményre vonatkozó Élelmezési szabályzat 

3. Az SZMSZ időbeli hatálya 

Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba, és határozatlan időre szól. A 

hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ-e.  

4. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed  

 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra, az intézmény valamennyi 

közalkalmazottjára. 

 Az óvodába járó gyermekek közösségére. 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek), a gyermekek törvényes képviselőire. 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve 

azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 Azokra, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik a szolgáltatásait. 

5. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed  

 Az óvoda területére. 

 Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli 

programokra. 
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II. Intézmény általános jellemzői 

 

Alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb – a költségvetési szerv működéséből 

fakadó – szabályozások. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8/A §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011.évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha alapító 

okirata a következőket tartalmazza: 

 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv 

       1.1.1. megnevezése: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

       1.1.2. rövidített neve: Tündérkert Óvoda 

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

       1.2.1. angol nyelven: Leányfalu Fairy Garden Nursery and Kitchen 

 
1.3. A költségvetési szerv 

       1.3.1. székhelye: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszűnésére jogosult szerv 

       2.2.1. megnevezése: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 

       2.2.2. székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

       3.1.1. megnevezése: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete 

       3.1.2. székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

       3.2.1. megnevezése: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 

       3.1.2. székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 

 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai ellátás, mely a gyermekek óvodai nevelését és 

iskolai életmódra történő felkészítését biztosítja, továbbá vállalja a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált oktatását és jóváhagyott nevelési program alapján, valamint az integrációs 

nevelést, oktatást hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (1a) 

bekezdésében meghatározottak szerint az intézményben működő saját konyhával történő 

gyermekétkeztetési feladat ellátása. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma  szakágazat megnevezése 

   1 851020 óvodai nevelés 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, óvodai ellátás, iskolai 

életmódra felkészítés biztosítása, vállalva a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

oktatását a jóváhagyott nevelési program alapján, valamint integrációs nevelés, oktatás 

a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében. A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (1a) 

bekezdésében meghatározottak szerint az intézményben működő saját konyhával történő 

gyermekétkeztetési feladat ellátása. A költségvetési szerv egy épületegyüttest képez az 1599/C 

helyrajzi számú óvoda II., az 1599/D helyrajzi számú konyha és étkező, az 1599/F helyrajzi 

számú óvoda I.(villaóvoda), valamint az 1599/G helyrajzi számú tároló megnevezésű 

ingatlanokkal, amely természetben a 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. szám alatt 

helyezkednek el. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Leányfalu Nagyközség közigazgatási 

területe, ill. az üres férőhelyek függvényében a Szentendre Járási területről, elsősorban 

Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu. 

 

5.  A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a magasabb vezetői megbízással − 

nevelési-oktatási intézmények vezetői állásainak betöltésével − kapcsolatos eljárási szabályokat a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet szabályozza. 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője 

köteles elvégezni. A köznevelési intézmény vezetőjét az Önkormányzat Képviselő-testülete bízza 

meg, öt éves határozott időtartamra. Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya 

 foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 

   1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

   2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

   3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény 

      6.1.1. típusa: óvoda 

      6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A köznevelési intézmény – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján − köznevelési feladatot lát el. 
      6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A fenntartási, működési költségek az évente 

összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra. 

A pénzügyi gazdálkodási feladatokat a Leányfalui Polgármesteri Hivatal (2016 Leányfalu, 

Móricz Zsigmond út 126.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely 

megnevezése 

tagozat megjelölése  maximális  

gyermek-,  

tanulólétszám 

   1 Leányfalu Tündérkert Óvoda 

és Konyha 

 125 fő 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi 

száma 

Vagyon feletti rendelkezési joga 

vagy a vagyon használati joga 

Az ingatlan 

funkciója, célja 

1 

 

2016 Leányfalu, 

Szent Imre herceg 

utca 9-13. 

 

1599/C 

1599/D 

1599/F 

1599/G 

 hrsz. 

Az intézmény épületei Leányfalu 

nagyközség Önkormányzat 

tulajdonában vannak. Az 

önkormányzati vagyon 

rendeltetésszerű használatáért az 

intézmény vezetője a felelős. A 

vagyontárgyak bérbeadásánál 

Leányfalu Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő 

testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való 

rendelkezés szabályairól szóló 

mindenkor hatályos rendeletében 

foglaltakat kell alkalmazni. 

    

óvoda II. 

konyha és 

étkező, 

óvoda I. 

(villaóvoda) 

tároló 

 

 

 

7. Záró rendelkezés 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§(4) 

bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módostásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a LEÁNYFALU 

TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS KONYHA 2018. november 12. napján kelt, 2018. november 12. 

napjától alkalmazandó 1/M/2018 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 

tartalmának. 

. 

Kelt: Budapest, 2018.november 12. 
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III. Szervezeti felépítés 

 
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az 

intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas 

színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi 

adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan 

kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek az intézmény vezetőjén kívül a 

pedagógusok és a szülők is. 

Az intézmény vezetője folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a folyamatban 

lévő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, 

továbbképzések, egyéb előadások, források stb.). 

Változások alkalmával (bővítés, leépítés, átszervezés) személyesen részt vesz az intézményi 

folyamatok, változások alakításában, irányításában. 

Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. 

 

A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások tartalmazzák. 

A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként az irányító szerv által kiadott képviselő-

testületi határozat adja meg. 

 

Álláshelyek, foglalkoztatottak száma  

 
Engedélyezett 

álláshelyek száma 

Munkakörök  

A munkakörökben 

foglalkoztatható  

létszám  

Megjegyzés (teljes vagy részmunkakör)  

Intézményvezető  1  Teljes munkakör  

Intézményvezető-

helyettes  

1  Teljes munkakör  

Óvodapedagógus  9  Teljes munkakör  

Óvodatitkár  1  Teljes munkakör  

Dajka  5 Teljes munkakör  

Pedagógiai asszisztens 2 Teljes munkakör 

Fűtő-karbantartó 1 Teljes munkakör 

Konyhás  7 Teljes munkakör  

Élelmezésvezető 1 Teljes munkakör  
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1. Az óvoda szervezeti struktúrája 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

Intézményen belül megtalálható: 

Alá- és fölérendeltség 

  
 

 

 
Azonos szinten belül mellérendeltség 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

*2013. szeptember 01-től pedagógiai asszisztens, 2014. szeptember 01-től óvodapszichológus, 

2018.szeptember 01-től fejlesztő pedagógus, 2020-tól fél állású pedagógiai asszisztens 

 

 

 

Óvoda- 

vezető 

Intézményvezető-

helyettes,élelmezésvezető 
Szakmai munkaközösség 

 vezetője, 

élelmezésvezető 
éleléleléélelélÉlelmezésv

ezető 

élelmezésvezető 
 

Nevelőtestület 

Nevelő-oktató munkát segítők,  
óvodatitkár, 

karbantartó, 

konyhások 

Intézményve

zető 

Óvodaszék 
Közalkalmazotti 

tanács 

óvodatitkár 

szakmai 

munkaközösség 

vezetője 
vezető-helyettes 

pedagógusok 
technikai 

alkalmazottak 

pedagógiai* 

munkát 

segítők 

szakmai 
munkaközösség 

tagjai 

élelmezésvezető 

szakácsok

konyhai 

kisegítők 
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2. Az intézmény működési alapdokumentumai 

 

A törvényes működést az alábbi, hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok 

határozzák meg.  

 Az alapító okirat. 

 Az óvoda pedagógiai programja. 

 Jelen SZMSZ és mellékletei. 

 Az óvoda éves pedagógiai munkaterve. 

 Továbbképzési program,- beiskolázási terv. 

 Vezetői pályázat. 

 Közalkalmazotti Szabályzat. 

 Az élelmezés szabályzata. 

 

Kötelező óvodai dokumentumok vezetése:  

Intézményvezető: intézményi dokumentumok  

Óvodapedagógusok: felvételi napló, csoportnapló, egyéni fejlődési napló  

A dokumentumok vezetése a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Pedagógiai Programjában 

megfogalmazott módon és időben történik. 

3. Az óvoda magasabb vezetői, a vezetők közötti feladatmegosztás 

3.1. Az intézményvezető 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit egy vezető-helyettes segít az óvoda vezetésével 

összefüggő feladatai ellátásában. 

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a jogszabályok 

maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen szabályzatból ráháruló, az intézmény 

vezetésével kapcsolatos feladatokat.  

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg. 

 

Az intézményvezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős: 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért 

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos 

megfeleltetéséért, a dokumentumok, szabályzatok jogszabályoknak megfelelő nyilvánosságra 

hozataláért. 

A tanulás és tanítás stratégiai, a változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 Az intézményvezető felelős az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért, valamint részt 

vesz az abban megjelenő nevelési, oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában 

 A vezető felelős a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért. 

 Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok 

megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. 

 A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatokat, feladatok meghatározásait, jogszabályoknak 

megfelelően hozza nyilvánosságra. A feladatok végrehajthatóak, pontosak, érthetőek. 

 A vezető és a vezetésben résztvevő kollégák engedik, és szívesen fogadják az újító 

kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 a munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad 

 a vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, a leadott jogokat ő maga is 

betartatja 
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 személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra és 

választ ad a kérdéseikre. Támogatja az innovációt, újszerű ötleteket. 

 a megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, és ebbe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit is 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért 

 a hiteles és etikus magatartásért  

 a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

 óvodaszékkel való megfelelő együttműködésért 

 a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

 a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért 

 a KIR3-adatszolgáltatás hitelességéért 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért. 

A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. 

 a továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény 

szakmai céljainak.  

 az óvodapedagógus szakma és az óvodavezetés területein keresi az új szakmai információkat és 

elsajátítja azokat. 

 folyamatosan fejleszti vezetői felkészültségét, vezetői képességeit. 

 rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek. 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit.  

 a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés útján. 

Az intézményvezető feladata: 

 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése, hatékony, szakszerű kommunikáción alapuló vezetése. 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése és a szükséges 

információ megosztása az érintettekkel. A döntésekben, problémák és konfliktusok megoldása 

során figyelembe veszi mások szempontjait, eltérő nézeteit, érdekeit. 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése. 

 a feladatok tervezése során a nevelőtestület bevonásával a célok elérésének értékelése, és a 

szükséges lépések meghatározása, célok vagy feladatok módosítása. 

 az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszköz, csatorna (verbális, nyomtatott, 

elektronikus, közösségi média stb.) működtetése. 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosítása.  

 szülői szervezettel való együttműködés 

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 

 az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

 az óvodapedagógusoknak lehetőséget biztosítson személyes szakmai céljaik megvalósítására és a 

feladatok kiosztásánál az egyének erősségeire építsen. 

 a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére ösztönözze. 

 elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

 személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában, valamint a partnerek 

igényeinek és elégedettségének megismerésében. 
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 rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az intézményre 

kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges (időjárás, járvány, természeti 

csapás, elháríthatatlan ok). 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, 

élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben. 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a 

képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat. 

 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása. 

 a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár munkájának közvetlen irányítása. 

 az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása. 

 felel a közoktatási információs rendszerrel (KIR) kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 

ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért. 

 felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért. 

 a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése. 

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők igénylik 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

 az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által 

meghatározottak szerint. 

 igazgatási feladatok ellátása 

- az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha 

olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, 

a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 

- a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

- a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével 

kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a 

nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést 

a jogszabály előírja.  
Az intézményvezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási 

jogkör. 

 

Az intézményvezető önellenőrzése, önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

 Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 

 Ismeri erősségeit és korlátait. 

 Önértékelése reális, hibáit elismeri a tanulási folyamat részeként értékeli.  

 Érdeklődik és keresi az új szakmai információkat és elsajátítja azokat. 

 Hiteles és etikus magatartást tanúsít (kommunikációja és magatartása a pedagógus etika 

normáinak megfelelnek) 

 A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a 

tervezésben, a végrehajtásban.  

 Az esetleges felülvizsgálatról, változtatásról tájékoztatja a nevelőtestületet, valamennyi 

érintettet. 
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3.2. Az intézményvezető-helyettes 

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

Különleges felelőssége 

 Az intézményvezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a vezetési 

feladatokat. 

 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. 

 Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák, karbantartó munkáját. 

 Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik. 

 
Az intézményvezető-helyettes felelős: 

 a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban (határozatban) rögzített 

vezetéséért 

 az óvodai törzskönyv vezetéséért 

 a helyettesítések megszervezéséért 

 a munkarend szervezéséért 

 az egészségügyi vizsgálatok megszervezéséért 

 a nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolásáért 

 a helyettesítési napló vezetéséért, összesítéséért, elszámolásáért, szabadságok megszervezéséért 

 a szülői szervezet működésének segítéséért 

 a szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

 a HACCP-rendszer működtetéséért 

 a belső továbbképzések megszervezéséért 

 az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért 

 a szakmai könyvtár fejlesztéséért. 

 
Az intézményvezető-helyettes feladatai: 

 az intézményvezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában 

– szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket,  

– elkészíti a munkaügyi statisztikákat 

– szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát 

– pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti 

– a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet az óvodapedagógusokkal és a 

dajkákkal. 

 
Az intézményvezető-helyettes ellenőrzési feladatai: 

 csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint 

 ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését 

 ellenőrzi a reszortfelelősök munkáját 

 ellenőrzi a HACCP-előírásoknak megfelelő munkavégzést 

 ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő munkavégzést. 

 ellenőrzi az óvodatitkár által elkészített leltárt. 

 
Beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

 az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára 

 a belső ellenőrzések tapasztalataira 

 az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére. 

Az intézményvezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. A 

helyettes kiválasztása és megbízása az intézményvezető hatásköre.  
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3.3. Az élelmezésvezető 

Tevékenységét az intézményvezető és a helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. 

Főbb felelősségek és tevékenységek: 

 

Javaslattételi joga van:  

 Kezdeményezhet a beosztott dolgozó felé fegyelmi és kártérítési eljárást, munkaviszony-

megszüntetést.  

 Javaslatot tehet az élelmezés ügyvitelének korszerűsítésére, a nyersanyagnorma módosítására. 

 Az élelmezés szervezett állásaira történő munkaerő alkalmazására, jutalmazására.   

Rendelkezési és intézkedési joga van:  

 A folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában (szervezési, technológiai és 

technikai).  

 Intézkedhet a nyersanyagok beszerzésében.  

 A beosztott dolgozók szabadságának beosztásában, dicséretek és figyelmeztetések kiadásában. 

Helyettesítés megoldása. 

 

Feladatait munkaköri leírása részletesen tartalmazza. 

 

Feladatai az  élelmezési  tevékenységgel  kapcsolatos  jogszabályok,  a  helyi  önkormányzati 

szabályozás  (ide  értve, ezen szabályzatot is)  követése,  ezek  gyakorlatban  történő maradéktalan 

érvényesítése alkalmazása, megfelelő karbantartásuk, javaslattétel a helyi szabályozásra. 

Az élelmezést végzők tevékenységének – konyhai dolgozók– munkájának megszervezése, 

összehangolása, szakmai irányítása és annak ellenőrzése. 

Felelős:  

 Az élelmezési szolgáltatás biztosításáért, a megfelelő, korszerű technológia alkalmazásáért. 

 Felelős – az élelmezési üzem tisztaságáért, a személyi higiéné betartásáért. 

 Felelős az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért. 

 Az élelmezés ügyviteléért, a szabályos dokumentáció kezeléséért. 

 Fokozottan felelős az intézményi tulajdon megóvásáért. 

 Elszámolási kötelezettsége van a rábízott pénzeszközökről, köteles beszámolni a rábízott 

eszközökről. 

 Felelős: az élelmezéssel kapcsolatos jogszabályok, országos és helyi rendelkezések 

betartásáért, munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért. 

Ellenőrzi:  

 Rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét és minőségét, a 

technológiai folyamatokat. 

 Az élelmezési üzem nyersanyagkészletét figyelemmel kíséri. 

 Elvégzi a havi, negyedévi és alkalmankénti raktárellenőrzéseket, s a szükséges intézkedéseket 

kezdeményezi. 

 Ellenőrzi a helyben történő tálalás rendjét. 

 Rendszeres önértékelést végez az élelmezési üzem tevékenységéről. 

 Továbbképzés: köteles rendszeresen részt venni az élelmezésvezetők részére  szervezett 

regionális és országos fórumokon, illetve továbbképzéseken. 
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3.4. Vezetők közötti kapcsolattartás 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető, élelmezésvezető a 

közös együttműködésre, az információk, tapasztalatok átadására a folyamatosság mellett, hetente egy 

alkalommal megbeszélést is tart. 

3.5. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 

Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje a következő: 

Az intézményvezető vagy helyettese a nyitva tartás ideje alatt (reggel 7 és délután 16
30

 óra között) az 

óvodában tartózkodik. 

Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető által 

írásban adott megbízás alapján történik. Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, 

betegség, hiányzás vagy két műszakos munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az 

intézményvezető vagy helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, 

úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni. 

 

3.5.1.A képviselet szabályai  

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.   

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése 

azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a Szervezeti  

és Működési Szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett 

történő eljárásra feljogosítanak.   

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,  

 az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával,  

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,   

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,  

 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,  

 az intézményfenntartó előtt,  

 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,  

 nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel,  

 a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel,   

 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel,   

 az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, 

az intézmény belső és külső partnereivel,  

 az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,  

 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.   

 Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére a vezető, 

vagy annak megbízottja adhat.   
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3.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető-helyettes 

helyettesíti. 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes felelősséggel az 

intézményvezető-helyettes látja el, az azonnali döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe 

tartozó ügyek kivételével. 

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

hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a 

fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés). 

Írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt a munkaközösség vezető, közalkalmazotti 

tanács tagja illetve a műszak rangidős, legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre 

alkalmazott óvodapedagógus helyettesítheti.  

Az intézményvezető-helyettes tartós távolléte esetén a feladatkörébe tartozó teendőket adott megbízás 

alapján a munkaközösség-vezető és a KT elnöke végezheti el. 

 
A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, 

döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett, 

 a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, 

s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában, illetve írásbeli 

megbízásában felhatalmazást kapott, 

 a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet 

 egy-egy esetben, részfeladat intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben megbízott óvónő 

járhat el (személyes, vagyonvédelem). A megbízás a délelőtti és a délutáni műszakrendben 

dolgozó két óvónő részére egy nevelési évre szólhat. Intézkedési jogkörük az intézmény 

működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjedhet ki. 

 A reggel 6
30 

órától 7
30

 óráig, illetve a 16
.30

 órától 17
30

óráig terjedő időben a vezető 

helyettesítésének ellátásában közreműködők a munkarendje az alábbiak szerint alakul: 

 
A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása 

esetén a helyettesítés rendje. A vezető megnevezése, 

akit helyettesíteni kell. 

 

A helyettesítő megnevezése  

(munkakör és név)  

Szabóné Kaszás Gabriella (vezető)  

 

 Schilling Bernadette (vezető helyettes)  

Schilling Bernadette (vezető helyettes)  Megbízott óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

3.7. A kiadmányozás szabályai 

Az óvoda kiadmányozási joga az intézményvezetőt illeti meg. 

Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult, akadályoztatása esetén – az azonnali 

intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat az intézményvezető-

helyettes. 
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Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus is 

gyakorolhatja. Mindez az „Utalványozás rendje” szabályzatban foglalt sorrendben történhet! 

Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az intézményvezetőt tájékoztatnia kell. 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 

 

Hosszú bélyegző:  
óvoda neve, címe, adószám, OM azonosító 

 

Körbélyegző:  

óvoda neve, címe, OM azonosító, címer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használhatja:  
Intézményvezető, intézményvezető helyettes, élelmezésvezető, óvodatitkár.  

3.8. Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben 

alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az intézményvezető alkalmazhatja a 

dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát: 

 intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

 alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 

 óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

 alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot). 

 adott nevelési évre vonatkozó közzétételi lista (október 1-jei állapot). 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett formában 

tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott vezető-helyettes és az 

óvodatitkár férhetnek hozzá. 

3.9. Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje 

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván. A 

jegyzőkönyv kitöltéséhez az intézményvezető-helyettes és az óvodatitkár rendelkezik hozzáféréssel. A 

jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan intézményvezetői hatáskör. Ha 

rendkívüli esemény miatt a elektronikus rendszer nem működik, akkor papír alapú jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Ezen jegyzőkönyvet – a kivizsgálás befejezésekor − a fenntartó részére meg kell küldeni. 
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4. Az óvoda szervezeti egységei, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk 

alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

 a vezetőség  

 az alkalmazotti közösség 

 a nevelőtestület 

 a szakmai munkaközösség 

 az óvodatitkár 

 a dajkák, technikai dolgozók (szakácsok, konyhai kisegítők) közössége 

 a közalkalmazotti tanács 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott képviselők 

közreműködésével – az intézményvezető fogja össze és támaszkodik a munkájukra. 

A kapcsolattartás formái: 

 értekezletek 

 megbeszélések  

 fórumok 

 elektronikus levelezőlista 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési 

jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a 

kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. 

Az intézmény vezetője és helyettese, aktívan működteti a munkaközösségeket és az egyéb 

csoportokat, például az intézményi önértékelésre létrehozott projektcsoportot. Kezdeményezi, szervezi 

és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket.  

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt 

mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető a saját jogköréből szükségesnek tart. 

 

A munkáltatói jogok gyakorlása:  

 Az intézményvezető felett az alapvető munkáltatói jogokat a Polgármester, fenntartó 

gyakorolja.  

 Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető gyakorolja. Az 

intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet egyes munkáltatói 

jogainak más személy részére történő átruházásáról.  

4.1. A vezetőség 

A vezetőség tagjai: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes 

 szakmai munkaközösség vezetője 

 élelmezésvezető 

 közalkalmazotti tanács vezetője 

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. A 

megbeszéléseket havi rendszerességgel az intézményvezető szervezi. A vezetők irányítják, tervezik, 

szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó munkát. Írásban és értekezleteken beszámolnak 

területük működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint 

javaslatokat tesznek a fejlesztésekre.  
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4.2. Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösségnek az óvodában, konyhán foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint 

a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, karbantartó, konyhai dolgozók együttműködését. 

Az alkalmazotti értekezletek ideje az éves munkatervben rögzítésre kerül. 

Az alkalmazotti értekezletet az intézményvezető hívja össze minden esetben, amikor a jogszabály azt 

előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti 

közösség határozatait − a jogszabályokban meghatározott kivételekkel (vezetőválasztás) – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az alkalmazotti értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a 

nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell 

csatolni. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 

Az alkalmazotti döntések betartása minden alkalmazott feladata. A munkavégzéssel kapcsolatos 

jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi, 

véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, 

amelyekre meghívót kap. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül az 

óvoda működési körébe tartozó kérdésekben az óvoda minden közalkalmazottja javaslatot tehet, 

véleményt nyilváníthat. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a 

döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett 

javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Egyetértési jog: a döntési jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha a jogosultak ténylegesen 

egyetértenek. 

4.3.A nevelőtestület  

A nevelőtestület tagjai az óvodában foglalkoztatott pedagógusok: óvodapedagógusok, pszichológus,  

pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, 

amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja. 

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a 

köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e Szabályzatban meghatározott 

kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70. §-a, valamint a 

EMMI r. 117. §-a határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő 

ügyben, intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a helyi pedagógiai program elfogadása 

 az SZMSZ és a házirend elfogadása 

 a nevelési év munkatervének elfogadása 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása 

 továbbképzési program elfogadása 

 az intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése 

 a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása 
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 jogszabályban meghatározott más ügyek 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 a pedagógusok külön megbízásának elosztása során 

 a vezető-helyettes megbízásakor, megbízásának visszavonásakor 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és – szükség szerint – rendkívüli értekezletet tart. 

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az 

intézmény vezetője hívja össze. 

A pedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek, beszámolási 

kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a cél elérését. 

Az intézményvezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal 

előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

Az értekezletet nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. 

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 
A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja 

 a pedagógiai programot, 

 az SZMSZ-t, 

 a házirendet, 

 a munkatervet, 

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi 

pontokat. 

Az intézményvezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc 

nappal átadja a nevelőtestület tagjainak. 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető-helyettes látja el. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére az értekezlet egy nevelőtestületi tagot választ. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha 

tagjainak több mint fele jelen van. 

Döntéseit és határozatait – kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható 

döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. 

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként 

sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv készül, mely 

tartalmazza: 

 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő nevét 

 a jelenlévők számát 

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

 a meghívottak nevét 

 a jelenlévők hozzászólását 

 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

 a határozat elfogadásának szavazási arányát. 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet 

az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül egy hitelesítő írja alá. A 

jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvet 

aláírók hitelesítenek. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 
A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban biztosított 

hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. 

4.4. Szakmai munkaközösség 

Az intézmény pedagógusai – legalább öt pedagógus kezdeményezésére – elkülönült szervezeti 

egységnek nem minősülő szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. Az óvodában azonos feladatok 
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ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség jogosítványait, 

feladatait a Nkt., az EMMI r., továbbá jelen Szabályzat határozza meg. A szakmai munkaközösség 

részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésben, szervezésben 

és ellenőrzésben, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A 

szakmai munkaközösség maga készíti el munkatervét. 

Gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai 

segítéséről. 

  
A szakmai munkaközösség dönt: 

 működési rendjéről, munkaprogramjáról 

 szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről. 

A szakmai munkaközösség véleményezi: 

 a pedagógiai programot 

 a továbbképzési programot 

 a nevelés-oktatás eszközeinek kiválasztását 

 szakterületét érintően a pedagógiai munka eredményességét 

 a vezetői pályázat szakmai programját. 

A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adhat: 

 az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez 

 a pedagógusok minősítő eljárásának lebonyolításához 

 a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtásához 

 a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját szolgáló 

feladatok minél eredményesebb megvalósításához 

 a pedagógusok szakmai munkájának támogatásához 

 a nevelőmunka tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez 

A munkaközösség feladatai a pedagógusok munkájának segítésében: 

 a munkaközösség profiljában tervező, elemző, értékelő tevékenység 

 módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, közzététele a testületben 

 módszertani értekezletetek és gyakorlati napok szervezése 

 a szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba történő integrálása 

 a munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a megjelenő új 

szakirodalom tanulmányozása és felhasználása 

 pályakezdő pedagógusok munkájának támogatása 

 a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak 

lebonyolítása és elszámolása. 

A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az 

intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 

 

A szakmai munkaközösség vezetője 
A szakmai munkaközösség tagjai közül az intézményvezető a munkaközösség irányítására, 

koordinálásra munkaközösség-vezetőt választ.  

A szakmai munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének 

kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. Összekötő a munkaközösség és az 

intézmény vezetője között. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és 

ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el.  

Feladatai: 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, értekezletet hív össze, hospitálást, látogatást 

szervez, 

 írásban beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség éves tevékenységéről, 

 képviseli a munkaközösséget szakmai fórumokon, az intézményen belül és kívül, 
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 állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, 

 tájékoztatást ad a nevelői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén intézkedést 

kezdeményez az intézményvezető felé, 

 szakmai továbbképzésekre ad javaslatot, 

 véleményezi a vezetői pályázatokat. 

Felelős: 

 a szakmai munkaközösség önálló, felelős vezetéséért 

 a munkaközösség működési tervének elkészítéséért, mely az óvoda éves munkatervének 

melléklete 

 a működéshez szükséges feltételek biztosításáért 

 az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzéséért 

 az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzétételéért 

 a pedagógiai munka színvonalának megőrzéséért, emeléséért 

 a munkaközösség éves munkájáról szóló értékelés elkészítéséért 

Kapcsolattartás rendje: 

 az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösség 

tevékenységéről 

 kapcsolatot tart a munkaközösség-vezető társával is  

Munkaközösség vezetője munkájáért munkaközösség-vezetői pótlékban részesül. 

Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza, amit minden tanév elején az érintett 

munkaközösség-vezetővel a vezető módosít.  

4.5 A nevelőtestület átruházott jogkörének gyakorlói a belső önértékelési csoport  

  

Az intézmény vezetője készíti el az óvoda öt évre szóló önértékelési programját, a munka célját, 

feladatait, a szükséges erőforrásokat, kijelöli az intézményi önértékelés koordinálását végző csoportot. 

A csoport vezetőjét és tagjait az óvoda vezetője jelöli ki, határozott időre.   

  

A önértékelési csoport feladata: 

 a pedagógusok felkészítése az önértékelési folyamatra  

 az intézményi dokumentumok és a pedagógus értékelési rendszer alapján az elvárás rendszer 

intézményi értelmezése  

 az önértékelés előkészítése, megtervezése az éves munkatervben való rögzítése  

 a pedagógusok és a partnerek tájékoztatása  

 a kollégák bevonása az önértékelés lebonyolításába, melyhez éves önértékelési terv készítése  

 a nevelőtestületi műhelymunkák koordinálása  

 az önértékelés minőségbiztosításáról való gondoskodás  

 adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, kérdőíves 

felméréshez adatrögzítés)  

 a nevelőtestület tájékoztatása az éves önértékelési munka részleteiről, annak céljáról, 

folyamatáról, a szükséges erőforrásokról és az elvárt eredményekről  

 az  intézményi,  a  vezetői  és  a  pedagógus  saját  elvárások  megfogalmazása  a 

nevelőtestület  bevonásával  összhangban  a  standard  elvárásokkal  és  a  Pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi célokkal  

 az  Oktatási  Hivatal  által  támogatott  felületen  az  önértékelés  során  megszerzett 

tapasztalatok rögzítése a külső szakértők számára. 

Az önértékelési csoport felelőssége, hogy közreműködik:  

 az intézményi elvárás rendszer meghatározásában,   

 az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában,  



Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Tel.: 0626/787-960, 787-928, 70/77-13-476 

    OM azonosító:202153 

E-mail: tunderovikert@gmail.com 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2019. 25 

 az éves terv és az öt éves program elkészítésében,   

 az aktuálisan érintett kollegák tájékoztatásában,   

 az értékelésbe bevont kollegák felkészítésében, feladatmegosztásban,  

 az OH informatikai támogató felületének kezelésében.  

 Az önértékelési csoport beszámolási kötelezettsége: 
Írásbeli  beszámoló,  összefoglaló  elemzés,  értékelés,  készítése  a  nevelőtestület  számára  az éves  

feladatterv  teljesítéséről,  az elvégzett önértékelési folyamatról.  

A  munkacsoport  tagjai  készítik  el  a  pedagógusok,  vezetők  és  intézményi  önértékelések 

összegzését.  Az  összegző  értékelésnél  kiemelt  figyelmet  fordítva  az  erősségekre  és  a fejleszthető 

területekre.   

 Az önértékelési csoport tevékenységével kapcsolatos belső elvárás:  

 minőség iránti elkötelezettség  

 jogszabályi környezet ismerete,  

 informatikai kompetencia,  személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési 

kiscsoportokban,  

 munkaközösségi  feladatok  koordinálása,  feladatok  megosztása  a  munkaközösség tagjaival,  

 szakmai  információáramlás  biztosítása  a  közvetlen  munkatársak  és  a  munkaközösség 

között,  

 a  pedagógiai  portfólió  elkészítéséhez  és  védéséhez  -  igény  szerint  –  tudásmegosztással 

történő segítségnyújtás.  

 Kapcsolattartás rendje  

 Az önértékelési csoport a munka elvégzésére éves tervet készít, mely része az óvoda éves 

munkatervének.   

 A csoport havonta tartja megbeszéléseit.   

 Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára az éves 

feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról.   

 A  szakmai  koncentrációt  igénylő  kérdésekben  közös  értekezletek  megtartása,  közös 

javaslatok megfogalmazása. 

4.5. Óvodatitkár 

Felette az általános munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A nevelőtestülettől és a 

dajkák, konyhások közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek munkaköre 

elsősorban az intézmény jogszerű és rendeltetésszerű működéséhez előírt adminisztratív feladatok 

elvégzése. Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza, mely a Szabályzat mellékletének része.  

 Létszám: 1fő  

Óvodatitkár munkaidő beosztása: 8-16-ig tart.  

4.6. Dajkák és technikai dolgozók közössége 

Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket 

érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösség. Részletes feladatait 

munkaköri leírása tartalmazza, mely a Szabályzat mellékletének része. 
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4.7. Konyha működtetése 

A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető.  

A konyha szervezeti egységének feladata az óvodások, tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő 

külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása. A mellékletben található Élelmezési szabályzat 

részletesen tartalmazza az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat, szabályzókat. 

 

Beosztás - munkakör Feladatkör (felelősségi és hatáskör) Közvetlen felettese 

Élelmezésvezető (1 fő) Az élelmezésvezető irányítja és ellenőrzi a 

konyha munkáját, valamint az épület fenntartási 

teendőit.  

Feladata az étlap összeállítása, a havi 

elszámolások lebonyolítása, az élelmiszer-

szállítási szerződések előkészítése. 

Intézményvezető 

Szakácsok (1 fő) HACCP előírásainak megfelelően a konyha 

működtetése, főzés a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 

Élelmezésvezető 

Konyhai kisegítők (6 fő) Egyszerűbb konyhatechnikai eljárásokban 

segédkezzen, előkészítse a főzéshez szükséges 

alapanyagokat. - Nyersanyagok és eszközök 

szállítása a munkaterületre, a zöldségek 

megtisztítása, aprítása. - Ételek tálalása, 

kiosztása, tányérok, edények, mosogatása. 

Élelmezésvezető 

4.8. Közalkalmazotti tanács 

Jogosítványaikat, feladataikat az óvoda közalkalmazotti szabályzata tartalmazza. 

A Közalkalmazotti tanács és az intézményvezető kapcsolata 

 a közalkalmazotti tanács elnöke, tagjai alkalmanként részt vesznek a vezetői team rendszeres 

ülésein, különösen a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő kérdések megtárgyalásán. 

Véleményezése kiterjed: 

 a közalkalmazotti képzéssel összefüggő tervekre 

 a munkarend kialakítására 

 az éves szabadságolási tervre 

 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetére 

 a munkáltató belső szabályzatainak tervezetére. 

4.9. Szülői szervezet – óvodaszék 

Az intézményvezető felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért. 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a Szülői Szervezet számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen:  

 a véleménynyilvánítási jogával,  

 a javaslattételi jogával.  

 az egyéb jogával.  

A szülők a Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében óvodaszéket 

hozhatnak létre. 
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Az óvodaszék saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt. 

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott 

eseteken túl a házirend is tartalmazza. 

Az óvodaszék elnökével az intézményvezető személyes, csoportszintű ügyekben − a csoport szülői 

szervezetének képviselőivel − az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus kompetenciáját 

meghaladó ügyekben az intézményvezető-helyettes tart kapcsolatot. Az óvoda az óvodaszék 

képviselőinek értekezletet hív össze, vagy az óvodaszék elnökét/képviselőjét meghívja a 

nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának tárgyalására, amely ügyekben jogszabály vagy az 

óvoda SZMSZ-e a szülői szervezet részére véleményezési, tanácskozói jogot biztosít. 

Az intézmény vezetője az óvodaszék képviselőit legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó 

nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. Az óvodapedagógus a csoport óvodaszék 

képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást.  
Az óvodaszék 

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét 

 bármely, gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet 

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 

 nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti. 

 
Az óvodaszék véleményezési jogot gyakorol: 

 a pedagógiai program elfogadásakor 

 az SZMSZ elfogadásakor 

 a házirend elfogadásakor 

 a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában) 

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor 

 a fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjának meghatározásában 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (pl. a szükséges ruházati felszerelésekkel kapcsolatosan) 

 vezetői pályázatnál. 

 

Az óvodaszék véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban nyilatkozni. Az 

óvodaszék képviselői minden értekezlet után kötelesek a soron következő csoportos szülői 

értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról. 

5.  A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, 

valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel, szervezetekkel. 

5.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a fenntartó és az 

egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.  

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője, helyettese, óvodatitkár 

Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, helyet biztosít, időpontot egyeztet, összegyűjti a szükséges 

adatokat (TAJ számok), gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, vizsgálatokra való előkészítéséről, a 

szülők tájékoztatásáról. 
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A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb óvoda-egészségügyi feladatokat 

az intézményvezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi. A védőnő feladatkörébe tartozó 

feladatokat az 51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet szabályozza. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre. 

Gyakoriság: nevelési évenként legalább egyszer a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint. 

A védőnők folyamatosan kapcsolatot tartanak az intézményvezetővel, időszakonként végig látogatják 

a csoportokat. Együttműködnek, tanácsot adnak az óvodapedagógusoknak. Gyermekeknek esetenként 

előadásokat, foglalkozásokat tartanak. Kapcsolatban állnak a gyermekvédelmi felelőssel, 

intézményvezetővel. 

Az óvónők figyelemmel kísérik, és biztosítják a szülő és az orvos közötti információcserét (beutalók).  

A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be. 

 

Az egészségügyi ellátás 

megnevezése  

Óvoda-orvosi 

szolgáltatás  

Védőnői szolgáltatás  Iskolafogászati ellátás  

Az ellátást nyújtó 

megnevezése  

dr. Víg Olga Erika Bonifert Zoltánné 

Zékány Edit 

dr. Gégény Tímea 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege  Önkormányzati szerződés  

Az ellátást nyújtó által 

az intézményben 

töltendő idő  

nincs  negyedéves tisztasági 

szűrés ,évente 1-2szer 

gyermekeknek 

foglalkozás 

évente 1 alkalom  

Az ellátás nyújtásának 

helye  

házi gyermekorvosi 

rendelő  

helyben  helyben  

 
5.1.1. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok betartása 

 Beteg, lázas, hányós, hasmenéses, esetleg fertőző gyermekek az orvos által meghatározott 

időszakban az óvodát nem látogathatják. Fertőző betegség esetén (skarlát, rubeola, 

bárányhimlő, mumpsz, hajtetű, egyes bőrbetegségek stb.) a szülő köteles értesíteni az óvodát.  

 A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítjük, a szülőt értesíti az óvónő, aki köteles a 

gyereket rövid időn belül elvinni az óvodából. Ha a szülő nem tud a gyermekért jönni, a 

gyermek elviteléről, más személlyel gondoskodnia kell. 

 Betegség után, illetve betegen kiadott gyermeket csak orvosi igazolással tudunk újra fogadni 

az óvodában.  

 A gyermekorvos által az óvoda látogatásától eltiltott gyermek nem jöhet óvodába, gyógyulás 

után csak orvosi igazolással hozható.  

 Ha a szülő előre jelzi a hiányzás okát (szabadság, utazás), nem kérünk orvosi igazolást, csak 

írásos nyilatkozatot a hiányzás tényéről. Amennyiben a szülő előre nem jelzi, úgy 3 napot 

meghaladó hiányzást, csak orvosi igazolással fogadunk el. 

 Gyógyszert a szülő az óvónőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére. Ha a gyermek nem 

fertőző, de állandó gyógyszerszedést igényel, erről a szülőnek tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt és az óvónőt (asztma, lázgörcs). 

 Szükség esetén lázcsillapításra borogatást alkalmazunk a szülőkkel egyeztetve. Antibiotikum 

még óvodai dolgozó által sem adható.  

 Az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa, logopédusa által megjelölt szakorvosi vizsgálatra a 

szülő köteles elvinni gyermekét.  

 A házirend további tudnivalókat tartalmaz. 

 5.1.2.Munkaegészségügyi vizsgálat 

 Az óvodában való alkalmazás feltétele az évenkénti munkaegészségügyi ellenőrzésen való 

részvétel.  

Az alkalmazottak munkájukat érvényes munkaköri alkalmassági orvosi igazolással végzik. 

 



Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Tel.: 0626/787-960, 787-928, 70/77-13-476 

    OM azonosító:202153 

E-mail: tunderovikert@gmail.com 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2019. 29 

5.1.3. Szentendre Járási Népegészségügyi Intézet  

Az óvoda működése során a Járási Népegészségügyi Intézet által meghatározott szabályokat szigorúan 

be kell tartani (fertőtlenítés, mosogatás, takarítás). 

A Járási Népegészségügyi Intézet megbízottja által jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat az 

élelmezésvezető és az intézményvezető köteles jelezni a fenntartó felé, megszűntetéséről a fenntartó 

gondoskodik. 

5.2. Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény 

Kapcsolattartó: intézményvezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken való 

részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk 

megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt. 

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti Szolgálat 

javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést 

tegyen 

 esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére 

 szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben 

való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését 

Gyakoriság: szükség szerint. 

A gyermekvédelmi feladatok kompetenciaelvű meghatározását az óvoda pedagógiai programja 

tartalmazza. 

5.3. Pedagógiai szakszolgálatok 

A szülő és a pedagógus munkáját, a nevelési-oktatási intézmény ellátását pedagógiai szakszolgálat 

segíti. 

Pedagógiai szakszolgálat: gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő nevelés, szakértői bizottság 

tevékenysége, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, óvodapszichológiai ellátás, tehetséges 

gyermekek gondozása. 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője és az óvodapedagógusok. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése, 

valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői 

értekezleten való részvétel. 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus és 

óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

Az együttműködésért a gyermekkel közvetlenül foglalkozó pedagógus, logopédus, esetenként a 

gyermekvédelmi megbízott közös felelősséggel tartoznak.  

5.4. Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

A nevelési- oktatási intézmények, pedagógusok munkáját a pedagógiai- szakmai szolgáltatók segítik. 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője. 

A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint 

szaktanácsadói szakmai segítés. 

A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás, 

szaktanácsadói javaslat. 

Gyakoriság: időszakosan, igény szerint 

 

5.5 Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás  
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Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes és általuk kijelölt személy. 

Az intézmény kapcsolatot tart:  

 a Kormányhivatallal, Oktatási Hivatallal, Pedagógiai Oktatási Központ 

 más a nevelés és szociális területen létrehozott hivatalos szervvel.  

A kapcsolattartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti.  

A kapcsolat tartalma: kapcsolattartás, előadások szervezése,  

5.6. Fenntartó 

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető- helyettes, óvodatitkár 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való 

megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 

A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi ünnepségeken 

való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos beszámoló, jelentések, 

szóbeli tájékoztatás, egyeztető tárgyalások, munkamegbeszélések - kölcsönös informálás, 

együttműködés a Bizottságokkal, Képviselő-testülettel. Bizottsági és testületi üléseken való részvétel. 

Hatékony együttműködés az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

5.7.Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Kapcsolattartó: az intézményvezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola átmenet 

megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek. 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel. A volt 

nagycsoportos óvónők látogatása az iskolában, a gyermekek beilleszkedésének figyelemmel kísérése; 

bemutató az alsó tagozatos munkaközösség részére, iskolalátogatás a nagycsoportosokkal, tanítók, 

szülők beszélgetése az óvodai szülői értekezleten, közös képzések, továbbképzések, iskolai szervezésű 

programok hirdetése a nagycsoportosoknak  

Gyakoriság: a közeli iskolák megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet 

követően. 

Feladat: az eddig kialakított szokások megtartása, a kapcsolat folyamatos fenntartása, 

információcsere. 

5.8. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények (Faluház, Könyvtár, Múzeum), 

szolgáltatók 

Kapcsolattartó: az intézményvezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális programok 

látogatása, illetve ajánlása a szülőknek. 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet 

véleményének kikérésével. 

5.9. Alapítványi kuratórium 

Kapcsolattartó: intézményvezető, kuratórium tagja – Tóth Judit 

A kapcsolat tartalma: a nevelőtestület és a szülői szervezet tájékoztatása az alapítvány munkájáról.  

Gyakoriság: nevelési évenként a kuratórium és az intézményi igények alapján. 

5.10. Egyházak és az óvoda kapcsolata 

Kapcsolattartó: intézményvezető – illetve megbízott a munkaterv szerint, hitoktató. A hitoktatás 

lehetőségének biztosítása heti rendszerességgel. Az intézmény együttműködik a területileg illetékes 

egyházakkal. Megfelelő létszámú foglalkozáshoz termet biztosít, az óvoda napirendjéhez igazodva. A 

gyermekek hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi. A fakultatív 
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hit- és vallásoktatás időpontját és helyét a tanév elején a hitoktatókkal közösen egyeztetjük.  

Hittan foglalkozások időpontja: a szülők által beíratott gyermekek részére, hetente egyszer, az óvoda 

zavartalan működése érdekében 16:15-16:45 óra között. Helye: minden nevelési évben a szabad 

helységek figyelembevételével kerül meghatározásra. 

5.11. Külhoni magyar óvoda és kistérségi óvodák 

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, óvodapedagógusok 

A kapcsolat tartalma: szakmai kapcsolat kialakítása és fenntartása, módszertani bemutatók és 

gyakorlatok, továbbképzések megszervezése,  

A kapcsolat formája: kapcsolatfelvétel, szakmai továbbképzések, óvodalátogatás, kölcsönös 

hospitálások 

IV. A működés rendje 
 
Az intézményben a nevelési év helyi rendjét az intézményi munkaterv határozza meg.  

Az intézményben, a nevelési év helyi rendjében meg kell határozni:  

 a nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználásának módját,  

 a szünetek időtartamát,  

 az intézményi szintű ünnepek megtartásának időpontját,  

 az előre tervezhető munkatársi, nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját.  

A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. 

1. Az intézmény működési rendje 

     1.1. A gyermekeknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje 

 Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. 

 Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a 

nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően 

alakul. 

 A nyitvatartási idő, napi 11 óra, reggel 6 
30

 órától 17 
30

 óráig. A nyitva tartás rendjét 

részletesen a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Házirendje tartalmazza. 

 Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 
30

 órára érkező dajka nyitja, és délután a munkarend 

szerinti dajka 17 
30

 órakor zárja. 

 A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. 

 Az óvoda dolgozóinak munkarendje, a személyre szóló munkaidő-beosztás az adott nevelési 

évre szóló munkaterv melléklete. Pedagógus hiányzás esetén túlmunka szervezésével a 

gyermekek felügyeletét és szakszerű fejlesztését, belső munkaszervezéssel az óvoda bármely 

pedagógusa átveheti és a hiányzó pedagógus feladatait is ellátja. 

 Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény vezetője engedélyezi. 

 Az óvoda üzemeltetése a jegyző (fenntartó) által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt 

szünetel, előzetesen felmérve a szülői igényeket. 

Az intézmény 

 nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket, ennek 

tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, 

karbantartása, valamint a nagytakarítás. Zárás időtartamára, előzetesen, írásban jelezve, ügyelet 

igényelhető másik település óvodájába való elhelyezéssel. 

 zárva tartásának téli időpontjáról szeptember 15-ig a szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk. 

 az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

A nevelés nélküli munkanapról (nevelési évenként max. 5 nap) a szülőket szeptemberben, az éves 

munkatervben foglaltak alapján és jogszabályban előírtak szerint tájékoztatjuk. Az aktuális szakmai 
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nap előtt 7 nappal kifüggesztjük, írásban tájékoztatjuk a szülőket (ügyeleti igényfelmérés). A nevelés 

nélküli munkanapokon az óvoda zárva tart, az EMMI rendeletben foglaltak szerint ügyeletet 

biztosítunk. Az ügyeleti igényeket – a zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal – a hirdetőtáblákon 

közzétett nyilatkozaton a szülőknek írásban kell jelezni. 

A nyilatkozatok beszerzése az óvodapedagógusok feladata, akik azt legkésőbb 2 nappal a zárva tartás 

előtt leadják az intézményvezető-helyettesnek.  

 Nagyszámú hiányzás, felnőttek betegsége esetén a csoportok összevonásra kerülhetnek, 25 fős 

létszámig. 

 A nevelés nélküli munkanapok, továbbá az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten 

tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján ki kell függeszteni, az óvoda 

honlapjára fel kell tenni. 

 

Konyha működési rendje 

  A konyha működési rendje igazodik az étkezésben résztvevőkhöz, iskolai étkeztetéshez. Nyitva 

tartása: 6.30-14.30 

1.2 Az alkalmazottaknak az intézményben való benntartózkodás rendje 

Óvodapedagógusok 
Az óvodapedagógusnak a kötött munka idejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb, heti négy 

órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület 

munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 

óvodapedagógus számára.  

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 10 perccel munkahelyén megjelenni.  A pedagógusnak a 

munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel 

gondoskodni lehessen.  

A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon reggel 8.00 óráig jelezni kell az  

intézményvezető- helyettesnek 

Munkaidő beosztás:  

A munkaidő beosztást, munkarendet, helyettesítési rendet az intézményvezető és helyettese, 

munkaközösség-vezető készítik el, az intézmény zavartalan működésének érdekeit figyelembe véve, 

az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. 

 

A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: dajkák, pedagógiai asszisztens 
Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét az 

intézményvezető helyettes, munkaközösség-vezető állapítják meg az intézményvezető jóváhagyásával, 

és az intézményvezető a munkaköri leírásban szabályozza.  

Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak 

zökkenőmentes ellátását. Az alkalmazottaknak távolmaradásukról értesíteniük kell közvetlen 

felettesüket, az intézményvezető helyettest. 

 

Óvodatitkár 
Az óvodatitkár munka idejét az intézményvezető határozza meg.(8-16 óráig) 

 Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Valamennyi dolgozó a munkarend szerinti időben dolgozik, ettől eltérően, kivételes esetben, 

esetenként az intézmény elhagyása az intézményvezető, helyettes engedélyével lehetséges. Az 

intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő részletes 

feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban kapja meg. 
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2. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel 

 Az óvoda bejáratait (kapu) a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében reggel 9 óra és 

12 között zárjuk. A gazdasági bejárat használata gépkocsival nem engedélyezett az élelmiszer 

szállítás miatt.  Belépés az iskola által nyitva tartott kapun keresztül. Az intézmény alkalmazottai 

közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, felvilágosítást kapott a belépni kívánó személy 

kilétéről. A látogatótól meg kell kérdezni, hogy milyen ügyben jelent meg, majd el kell kísérni a 

keresett személyhez. 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos vagy szakmai szervek képviselőit az 

intézményvezető fogadja. 

 Az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem végezhetnek. Az óvodai csoportok és 

foglalkozások látogatását – a szülők kivételével – kivételes és indokolt esetben az intézményvezető 

engedélyezi. 

 Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem 

folytathatnak. 

 Az ételszállítás a konyhához tartozó bejáraton keresztül a megállapodás szerinti időben történik. A 

konyhában csak az oda beosztott alkalmazottak tartózkodhatnak. 

 Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az 

intézmény helyiségeinek használati rendjét az intézmény vezetője állapítja meg. 

3. Helyiségek használati rendje 

 Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az alapító 

okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően 

kell használni.  

 Az óvoda konyhájában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 

 Az óvodában tilos a reklám tevékenység, kivéve, ha a reklám gyermekeknek szól és az egészséges 

életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális 

tevékenységgel függ össze. 

 Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet 

nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét párt, 

vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 

 Az óvoda egész területén és közterületen a kerítéstől számított 10 méteres körzetben − az 

Önkormányzat rendelete értelmében − dohányozni tilos. 

 Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: 

o az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

o az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

o a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

o az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, 

ünnepélyek, szülői értekezletek, nyílt napok stb.).  

 Gazdasági bejáratot, szülőknek, gépkocsi parkolásra használni szigorúan tilos, 

balesetveszélyes. 

 Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 

 Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon, a gyermekeken és hozzátartozóikon kívül csak a 

hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak.  

 Ünnepeken az épület lobogózása a karbantartó feladata. 

 Nem óvodai célra csak az intézményvezető engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és a 

létesítmények. 
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 Az óvoda helyiségeinek, létesítményeinek bérbeadása − amennyiben az óvoda rendeltetés szerinti 

működését nem zavarja – a fenntartó engedélyével, érvényes, írásbeli  megállapodással lehetséges, 

a megadott feltételek mellett. 

4. A gyermekek kísérése 

A gyermekcsoport intézményen kívüli kísérése (séta, kirándulás) mindig legalább három óvodai 

alkalmazottal (legalább 2 óvodapedagógus és egy óvodai kísérő) történik (korcsoport, távolság, 

veszélyforrás függvénye).  

5. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét és módját a 

pedagógiai program, a jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére vonatkozó éves munkaterv 

határozza meg. 

5.1 A hagyományápolás célja 

 Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

 Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet 

formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletre 

nevelik. 

 Az óvodai ünnepek kulcsfontosságúak a nevelőmunkánkban, mert kiemelt lehetőséget 

kínálnak a nevelésnek és a legszélesebb tevékenységi formáknak.  

5.2 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi 

ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, 

lebonyolításáért szakmailag felelős. Megemlékezéseket, hagyományokat különböző szervezési 

formában az éves óvodai munkaterv tartalmazza, amit az óvónők saját csoportjukban egyedivé 

alakítanak, konkretizálnak. 

 Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és gyermekek 

részvétele − az alkalomhoz illő öltözékben − kötelező. 

 Az ünnepélyek, megemlékezések csoportonként, illetve óvodaszinten szervezhetők. Az épület 

és a csoportszobák is az ünnepekhez méltó díszítést kapnak. Az ünnepet – kellő időt biztosítva 

a felkészülésre – az óvónő a gyerekek számára érthető tartalommal, formával teszi 

emlékezetessé, bensőségessé. 

 Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése. 

 Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 1 héttel. 

 Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – határidő 

megjelölésével). 

 A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan elvégzése. 

 Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; 

farsangkor jelmez használata). 

 Az óvodai szervezés igyekszik lehetővé tenni, hogy nyílt rendezvényeken a szülők együtt 

ünnepelhessenek gyermekeikkel. 

 A helyi pedagógiai programban nem szereplő kirándulásokkal, színház-, 
állatkertlátogatásokkal kapcsolatos kiadásokat a szülők fizetik (előzetes megbeszélés alapján).  

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

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről. 
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5.3 A gyerekek hagyományos ünnepei az óvodában 

 Mikulás – december 6.: mikuláscsomag. 

 Karácsony – decemberi iskolaszünet előtt: feldíszített fa, csoport ajándék. 

 Farsang – jelmezbál. 

 Húsvét – iskolai tavaszi szünet előtti nap, népszokások felelevenítése. 

 Anyák napja – köszöntés csoportok igényeinek megfelelően választható(egyéni vagy 

közös). 

 Búcsúzás a nevelési évtől, ahogy mi szeretnénk megmutatni magunkat. 

 Gyereknap versengések, kézműves tevékenységek. 

 Nemzeti ünnepek – március 15.; május 1. 

 Jeles napok: Állatok Világnapja (10. 04.), Víz Világnapja (03. 22.), A Föld napja (04. 

22.), Madarak és Fák Napja  (05. 10.), Költészet napja (04.11.) 

 Közös megemlékezés a gyermekek név- illetve születésnapjáról, szülői igénytől függően. 

 Népi hagyományok ápolása (jeles napokhoz kapcsolódó szokások.) A jeles napok az őszi, 

téli, tavaszi és nyári napforduló és a kompetencia elemei (levegő, tűz, víz, föld) köré 

csoportosulnak. 

5.4 Az alkalmazotti közösség hagyományos ünnepei, eseményei 

 nyugdíjba menő munkatárs búcsúztatása 

 munkába lépők köszöntése 

 névnapok, kerek születésnapok megünneplése 

 szakmai napok 

 házi bemutatók 

 információs napok 

 karácsonyi ünnepség 

 pedagógusnap − közös kirándulás, csapatépítő tréning 

5.5 Az óvoda egyéb közös rendezvényei, tevékenységei 

 Márton napi felvonulás: november 11. körüli pénteken az egész család részvételével és 

támogatásával. 

 Töklámpás készítése – „Tökjó” délután 

 Házi bábszínház 

 Gyermekeknek szánt rendezvényeken, sportrendezvényeken való részvétel. 

 Húsvétolás, kreatív alkotó műhely, tojásfa készítése. 
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V. Intézményi védő, óvó előírások 

1. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

A nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a 

baleset-megelőzés szempontjaira. Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a 

balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására. Fejleszteni kell a 

gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

 A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a gyermekek 

életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell. 

 A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvónő felelőssége. Az ismertetés 

tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell. 

 Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok 

betartása a szülők jelenlétében is elvárás. 

 Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a 

játékon feltüntetett, vagy az ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást 

áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani. 

 A kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen 

ki az épületből. 

 A gyermekek kerítésen történő ki-és átvétele szigorúan tilos! 

 Óvodába lépéskor a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy ki viheti haza a gyermeket. 

 Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, 

illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn. 

 Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha 

észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket azonnal megtegye. 

 

Az intézmény vezetőjének felelőssége, 
 hogy az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály 

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

nem végezhető, 

 hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb 

időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók 

állandó felügyelete mellett lehet, 

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

 hogy a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel ellátott termékeket 

szerezzenek be. 

 hogy az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági felülvizsgálata 

megtörténjen. 

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a 

gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra 
(csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett baleset 

utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése. 
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 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok 

tartalmát legalább évente ismertetni kell. (csúszásveszély tábla kihelyezése) 

 évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából. 

 
Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 

 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. 

 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá. 

 A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne kerülhessenek az 

óvodába. 

 A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak. 

Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az intézménybe 

nem hozhatnak be.  

 Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. 

 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi 

épségére. 

 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.(tisztítószer raktár) 

 Hívják fel a gyermekek és az intézményvezető, munkavédelmi felelős figyelmét a 

veszélyhelyzetekre. 

 Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében. 

 Az óvoda dolgozói, a szülők, a gyermekek csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az óvodába, 

amelyek a gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. A nem 

engedélyezett játékot és eszközt az óvodából történő kivitelig – a munkanap végéig – el kell zárni.  

 Minden dolgozónak, gyermeknek ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, 

valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit (évenkénti oktatás biztosítása 

évkezdéskor, évközben). 

2. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

 A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvónő feladata, 

miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott. 

 A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget kell 

nyújtania. 

 A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt, amennyiben orvosi ellátás szükséges, akkor azonnal értesíteni kell a 

szülőket is. 

 A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 

 A gyermekbalesetek jelentésének módját az EMMI r. 169. § (2) bekezdése tartalmazza. A 

bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése 

és nyilvántartása az intézményvezető-helyettes és óvodatitkár feladata. Az elektronikus úton 

kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát megkapja a szülő, egy példányát 

az óvoda irattárában kell megőrizni. 

 Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

- a baleset körülményeinek kivizsgálása 

- jegyzőkönyv készítése 

- bejelentési kötelezettség teljesítése. 

 Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 

- azonnali jelentés a fenntartónak 
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- legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy, munkavédelmi felelős 

bevonása a baleset körülményeinek a kivizsgálásába. 

 A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének 

részvételét. 

 

A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy 

 gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon elő, 

 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa. 

Elsősegélydoboz helye: az irodában – Villa épületben is. 

3. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

3.1.Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

 kirándulás, séta 

 színház-, múzeum-, kiállítás látogatás 

 sportprogramok 

 iskolalátogatás stb. 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül 

szervezett programokon részt vegyen. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a közlekedési 

eszközről. 

 Az intézményvezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 

formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedési eszköz) 

kitöltésével írásban. 

 A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az intézményvezető engedélyezte. 

 Elsősegély doboz, utas lista, telefonszámok meglétének biztosítása. 

 Leányfalun tett sétákat, tanulmányi utakat nem kell előzetesen jelezni a szülők felé. 

 

Szülői igények alapján, önköltséges szolgáltatáson való részvétel  

 a részvétel feltétele szülői írásos nyilatkozat, mely arról szól, hogy a tanfolyam (úszás, korcsolya) 

idejére gyermekét olyan személyre bízza, aki nem az intézmény alkalmazottja, és tudomásul veszi, 

hogy az idő alatt az óvodát nem terheli felelősség. 

Különleges előírások 
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő biztosítása szükséges. 

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről és utaslistáról. 

 3.2. Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi véleménnyel 

kell rendelkeznie. 

 A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége. 

 Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 

 Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! 
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4. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

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

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

dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés, 

 egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének 

jelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az intézményvezető dönt. 

Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén a szervezeti és működési 

szabályzatban szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Bombariadó esetén minden esetben 

azonnal értesíteni kell a rendőrséget, és haladéktalanul meg kell kezdeni az épület kiürítését. 

 
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

 haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat (tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés 

esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, gyermekbaleset esetén a 

szülőt, gondviselőt, egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény vezetője 

szükségesnek tartja), 

- a fenntartót, 

- a szülőket, 

- megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyermekek védelmét, 

biztonságát szolgálja. 

 Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Fegyelmezetten, a menekülési útvonalon 

keresztül hagyja el mindenki az épületet – különösen figyelve, hogy semmilyen berendezéshez ne 

nyúljunk. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 

hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 

megbízott személy dönt. 

- A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre 

jogosult felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket riasztani 

kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.  

- A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a 

gyermek óvodapedagógusa a felelős.  

 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

- Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a csoportokhoz tarozó 

dajkáknak a termen kívül (pl. mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 

- A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a dajkák hagyhatják el utoljára, hogy meg 

tudjanak győződni arról, nem maradt-e esetleg valamelyik gyermek az épületben. 
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- A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia! A mulasztási naplót a csoportos 

óvodapedagógusnak vinnie kell magával. 

 Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg − a felelős dolgozók kijelölésével − gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról:  

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, stb.) 

fogadásáról. 

 Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szervek vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy 

az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell a lezajlott eseményekről, körülményekről, addig tett 

intézkedésekről.  

 Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik, amelyet legalább évente egyszer gyakorolni 

kell. A gyakorlat megszervezéséért az intézményvezető a felelős. 

 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára 

kötelező érvényűek. 

 A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az intézményvezető rendkívüli jelentésben értesíti a 

fenntartót, mely tartalmazza az esemény leírását, a megtett intézkedéseket, az elhárítás módját és 

időtartamát és az esetleges következményeket. 

 

VI. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: a pedagógiai program szellemében a 

pedagógiai folyamatok ellenőrzése, javítása, az eredmények megerősítése, visszajelzés, hatékony 

módszerek elterjesztése, hiányok pótlása, hibák javítása, helyes gyakorlat megteremtése. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:  

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

megteremtése,  

a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.  

 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység 

eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata, annak 

feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területeken kell a 

rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. 

Az ellenőrzés rendszere az intézmény működésének egészét átszövi, kiterjed a pedagógiai és nem 

pedagógiai folyamatokra egyaránt. Mindig ténymegállapításra épül, objektív. Nem követi 

szükségszerűen írásos értékelés. Az ellenőrzés alapozza meg az egyéni és az intézmény értékelését is. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére 

kiterjed. 
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Területei: 

 Szakmai-pedagógiai tevékenység 

 Tanügy-igazgatási feladatok ellátása 

 Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások betartása). 

Az ellenőrzés kiterjed:  

 munkakörrel kapcsolatos feladatok betartására, elvégzésének módjára, minőségére  

 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.  

Módszerei: 

 megfigyelés (csoportlátogatás), 

 dokumentumelemzés (tervezési, értékelési, tanügy-igazgatási) 

 bejárás, leltározás 

 interjúk 

 részvétel a munkában. 

 

Belső ellenőrzés formái:  

 fejlesztő tevékenység ellenőrzése,  

 délelőtti, délutáni munkaellenőrzés,  

 beszámoltatás,  

 eredményvizsgálatok,  

 helyszíni ellenőrzések,  

 az intézményi munkarenddel kapcsolatos feladatok ellenőrzése,  

 az éves munkatervben meghatározott feladatok érvényre jutása,  

 a nevelőmunka hatékonyságának vizsgálata, 

  kötelezően vezetendő szociális jellegű és pedagógiai dokumentumok, 

 az óvodás gyermekek iskolaérettségi teszt eredményeinek elemzése,  

 udvari élettel kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése,  

 adminisztrációs munka ellenőrzése,  

 reszortfelelősi munka ellenőrzése,  

 gazdasági, ügyviteli munka ellenőrzése.  

 

Alapelvei: 

 konkrétság 

 objektivitás 

 folyamatosság 

 tervszerűség 

 pedagógiai önállóság tiszteletben tartása 

 humánus megközelítés, kölcsönös bizalom 

 önállóság, önértékelés fejlesztése 

 perspektívák adása 

 pozitívumok erősítése. 

 

Az ellenőrzés és értékelés dokumentumai:  

 Ellenőrzési terv (1 évre szól, tartalmazza kit, mit, mikor, hol és ki ellenőriz), a munkaterv része, 

nyilvános.  

 Feljegyzések az ellenőrzésről (csoportlátogatási feljegyzések, teljesítményértékelés 

dokumentációja).  
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

 Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.  

 Az értékelés a kitűzött célok és feladatok gyakorlattal való szinkronja alapján tényszerű 

összehasonlítással történik.  

 A nevelési év során valamennyi pedagógus munkája értékelésre kerül. Az éves önértékelési 

tervben rögzítésre kerül azoknak a neve, akik részt vesznek az önértékelésben. 

 A konkrét megállapításokat tartalmazó objektív tényfeltáráson alapuló, segítő szándékú ellenőrzés 

tapasztalatairól dokumentáció készül, melynek elemzése az érintettek jelenlétében önértékelés és 

beszélgetés formájában történik.  

 A dolgozók értékelésére az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető 

jogosult. Az értékelésnek kötelező eleme – ha ez indokolt −, az adott terület javítása érdekében a 

beavatkozás elrendelése. Elrendelhető: kötelező hospitálás, hiánypótlás, képzésen való részvétel, 

fegyelmi felelősségre vonás, folyamatszabályozás, módszertani útmutató kötelező használata. A 

beavatkozás módja egyedi esetben a felsoroltaktól eltérhet. A beavatkozás eredményességének 

vizsgálata 1, maximum 6 hónap után kontroll ellenőrzéssel történik. Az elrendelt feladat 

végrehajtását és az ebből eredő változtatás minőségét az intézményvezető ellenőrzi.  

 Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés 

területeit, módszereit, szempontrendszerét és ütemezését. 

 Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az egyes 

feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

 Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 

 Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az intézményvezető-helyettes, a szakmai munkaközösség 

vezetője és a szülői szervezet. 

 Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett óvodapedagógussal, 

illetve dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet. 

 Az intézményvezető minden évben valamennyi óvodapedagógus és technikai dolgozó munkáját 

értékeli legalább egy alkalommal. Az értékelés során az ellenőrzésben résztvevők mindig a 

fejlesztő szemléletet érvényesítik. Az értékelésben kiemelik az egyének erősségeit, hogy ezzel 

bátorítsák, inspirálják, motiválják a munkatársakat. 

 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható 

tapasztalatait a nevelési évzáró értekezleten értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok 

megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:  

  fogja át a pedagógiai munka egészét,  

 segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,  

 a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus 

által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,  

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

valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,  

 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,  

 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 

megtartását,  

 hatékonyan működjön a megelőző szerepe,  

 koherens legyen az országos szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárásrend szakmai kihívásaival 

(nyolc pedagógus kompetencia és indikátorai által támasztott követelményrendszer)  
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Alkalmazottak önértékelése 
Cél: a személyiség fejlesztése, folyamatos önkontroll, intézményi célok és egyéni karrier célok 

összhangba hozása, kölcsönös erősítése, támogatása.  

Célok részletesen:  

 a munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése  

 a munkavégzéshez szükséges források feltárása  

 a munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása  

 információk a kollégák adottságairól a munkaszervezés számára  

 a munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése, felülvizsgálata  

 egyéni erőfeszítés ösztönzése  

Értékelés lehetséges dokumentumai: 

 Önértékelő lap és vezetői, munkaközösség vezetői értékelő lap.  

 „Szakmai dokumentumok formai megfelelősége” formanyomtatvány.  

 „Tervezés naprakészsége” formanyomtatvány.  

 Dokumentumelemzés (csoportnapló). 

 Szülők visszajelzése – „szülői elégedettségvizsgálatból”. 

 Hospitálási napló, önfejlesztési terv. 

Lezárás  

 értékelő megbeszélés  

Partneri igény és elégedettségmérés  

Cél: partnereink elégedettségének, elégedetlenségének, elvárásainak megismerése, erősségeinkre 

támaszkodva további fejlődési, fejlesztési célok meghatározása, a belső működés fejlesztése, erősítése. 

 Feladat: a rendszeres elégedettségmérés elvégzése, visszacsatolás a partnerek részére.  

A kérdéskörök állandóak, egy-egy kérdés az aktualitásnak megfelelően változtatható, de az évek 

mérései így összehasonlíthatóak maradnak. 

A gyermekek fejlődésével, mérésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat a pedagógiai program 

tartalmazza. 

 

VII. Az intézményi átfogó önértékelés 

 
Az önértékelés középpontjában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább hatást 

gyakorló, standardban leírt pedagógus, vezető kompetenciák és intézményi jellemzők állnak, az 

intézmény saját céljaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen. 

   

Az intézményi átfogó önértékelés célja 
Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, 

valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a 

kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési 

feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat 

indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának 

eredményességét. 

 

Az intézményi átfogó önértékelés része 
 A pedagógus, 

 a vezető, 

 és az intézmény önértékelése. 
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Elvárások teljesülésének megállapítása területenként 

 pedagógus esetén: pedagóguskompetenciákra épülő 8 területen 

 vezető esetén: intézményvezetői kompetenciákra épülő 5 területen 

 intézmény önértékelése 7 területen – pedagógusra és vezetőre vonatkozó eredmények figyelembe 

vételével történik 

 
Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, azok 

megvalósításában hol tart. 

Az önértékelés folyamata 
 

1. előkészítés  1.1. önértékelési csoport létrehozása 

                           1.2. tájékoztatás 

                           1.3. az intézményi elvárásrendszer meghatározása 

 

2. tervezés    2.1. az intézmény 5 éves önértékelési ciklusának tervezése 

                         2.2. éves önértékelési terv készítése 

 

3. megvalósítás   1.1. A pedagógus önértékelése 

                                1.2. A vezető önértékelése 

                                1.3. Az intézmény önértékelése 

 

A pedagógus önértékelése, területei, eszközei 
1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók                                        

3. A tanulás támogatása 

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, megfigyelés, interjú és kérdőív. 

 

A vezető önértékelése, területei, eszközei 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, kérdőíves felmérés, interjúk. 
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Az intézmény önértékelése, területei, eszközei 
1. Pedagógiai folyamatok  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

5. Az intézmény külső kapcsolatai  

6. A pedagógiai munka feltételei  

7. A Kormány és Oktatásért Felelős Miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

intézményi céloknak való megfelelés. 

 

Adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, interjú,5 éves ciklus alatt folyamatos adatgyűjtés van. 

Az átfogó intézményi önértékelés feladatait, határidőket, felelősöket az 5 évre szóló önértékelési 

program és éves önértékelési terv tartalmazza. 

 

 

 

 

 

VIII. Egyéb kérdések 

1. Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás nyilatkozatnak 

minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető 

vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult a fenntartó beleegyezésével. 

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó 

felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra, valamint 

az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti 

nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy 

erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyekről a döntés nem a nyilatkozattevő 

hatáskörébe tartozik. 

 2. Adatkezelés az intézményben 

A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat titoktartási kötelezettség 

terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a hivatásuk ellátása során szereztek tudomást.  

E kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésekre. A titoktartási 

kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, melyre a szülő írásban felmentést adott. Az önkéntes 

adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt elévülési időig nyilván kell tartani. 

A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai célból, gyermekvédelmi célból és egészségügyi okból 

adhatóak ki, illetve a törvény rendelkezései szerint.  

Az intézmény vezetője köteles a Család és Gyermekjóléti Intézményt haladéktalanul értesíteni, ha a 

gyermek súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben az esetben az adattovábbításhoz a szülő 

beleegyezése sem kell.  
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Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos állampolgári jogok és 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak megfelelő mértékben és 

célhoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni.  

Az adattovábbításra az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazottak 

jogosultak.  

Az adatkezelésre vonatkozóan bővebben az intézmény „Adatkezelési szabályzat”-a rendelkezik a 

Nemzeti Köznevelési törvény 41.§ alapján. 

Hivatali titok megőrzése  

 Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A közalkalmazott nem 

közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott 

tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel 

járhat.  

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem 

adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és amely 

nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.  

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül, a dolgozó elmarasztalható, amennyiben nem 

tartja be a hivatali titokra vonatkozó szabályokat.  

 Hivatali titoknak minősül:  

 amit a jogszabály annak minősít  

 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok  

 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat  

 továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve  

 az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak minősít.  

3.Iratkezelés az intézményben 

Az iratkezelés rendjének helyi szabályai – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – az alábbiak szerint 

kerülnek megállapításra: 

Az intézményhez érkező, illetve ott keletkezett iratok iktatását:  

 óvodatitkár munkakörű személy – munkaköri leírásban meghatározott feladatként – végzi.  

4. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 

A Nkt. a szülő jogaként fogalmazza meg, hogy a szükséges információkhoz hozzájuthasson, 

tájékoztatást kapjon a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, a gyermeket érintő kérdésekről, valamint 

megismerhesse az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban 

foglaltakról. 

Dokumentumainkat a szülők bármikor megismerhetik, elolvashatják (elkérhetőek az 

intézményvezetőtől, intézményvezető-helyettestől, óvodatitkártól). 

Az intézményvezetőnél – hitelesített másolati példányban – szülők számára hozzáférhető 

 az óvoda pedagógiai programja, 

 szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ). 

 házirendje. 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás időpontjáról a szülők a nevelési év 

kezdésekor tájékoztatást kapnak az intézményvezetőtől. 

A szülők az intézményvezetőtől, helyettesétől és a csoport óvodapedagógusától kérhetnek szóbeli 

tájékoztatást a dokumentumokról. Ennek időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül 

meghatározásra. (pl. vezetői fogadóóra). 

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtt is választ kapjanak 

kérdéseikre a beiratkozást megelőző hetekben a „Betekintő” délelőttön és bármikor személyesen és 

telefonon. 
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Az első szülői értekezleten a Házirend tartalmát az óvodapedagógusok ismertetik a szülőkkel, melynek 

tényét aláírásával kell igazolnia. A szülők a házirendet emailben megkapják, az óvoda épületeiben 

kihelyezve olvashatják. 

5. Lobogózás szabályai 

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

tartani.”  

A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a középületek számára a 

megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás szabályait.  

A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik.   

6.A telefonhasználat eljárásrendje  

A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban 

tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi vonalas telefon 

kivételes, sürgős esetben használható magáncélra.  A pedagógus a gyermekek között munkaidejében 

mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában, sem az udvaron nem használhatja. 

Multifunkciós és informatikai eszközök használati rendje: Az intézményben a szakmai munkával 

összefüggő anyagok fénymásolása engedélyezett. Laptop, tablet használata a gyermekekkel való 

foglalkozás idejében, meghatározott ideig és szabályozott keretek között megengedett. Szakmai 

munka-adminisztráció elvégzésére, információ gyűjtésére csak akkor használható, ha az 

óvodapedagógus nem foglalkozik a gyerekekkel. 

7.Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai  

A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket 

(szórólapokat, plakátokat).  

Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének.  

Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye nélkül. 

Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. 

A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres napi ellenőrzése. 

 

IX. Záró rendelkezések 

1. A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése 

 
Jelen szabályzat a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba. 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény ……../2018-2019 sz. határozattal 

jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, 

megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 
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2. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

 
Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Közalkalmazotti 

Tanács elnöke 

A módosítás indoka lehet: 

 jogszabályváltozás 

 alapító okirat tartalmának változása 

 túlszabályozott rendszer 

 hiányosan szabályozott rendszer 

 hibás illetékesség vagy hatáskör kijelölés 

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni. 

3. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága 

 
 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, valamint 

azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit. 

 Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 

 
4. A szervezeti és működési szabályzat mellékletei 
Munkaköri leírások 

Adatkezelési szabályzat 

Nyitás-zárás szabályzata –kulcskezelési szabályzat 

Élelmezési szabályzat 

Étkeztetés szervezésének és lebonyolításának szabályzata 

Munkaruha szabályzat 

 

 

X. Legitimáció 

 
A szervezeti és működési szabályzatot készítette: 

Kelt: Leányfalu, 2020.  . 

                                                                                                   

………………………………………………… 

                                                                                                               Intézményvezető 

 

A szervezeti és működési szabályzat tekintetében véleményezési jogával élt az óvodaszék.  

Az óvodaszék, a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha SZMSZ-ének elfogadásához magasabb 

jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának 

biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével 

kapcsolatban)  a  véleményezési  jogát  korlátozás  nélkül,  a  jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 

Kelt: Leányfalu, 2019.január 

  

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

                                                                                  Óvodaszék elnöke/képviselője 
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A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület …. „igen” szavazatával, számú nevelőtestületi 

határozatával …………….napján elfogadta. 

Jelen volt:  fő (jelenléti ív alapján) 

Igen szavazat:                     Nem szavazat:  -                         Tartózkodott:  - 

Határozat száma:          

 

Kelt: Leányfalu, 2019.január  

………………………………………………. 

                                                                                  Nevelőtestület képviselője 

 

Az óvoda jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát  az 

intézményvezető jóváhagyta. 

 

 Kelt: Leányfalu, 2019. január 

                                                                                                                                                                                       

……………………………………………… 

                                                                                                             Intézményvezető 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat életbelépésének időpontja: 

        2019.                                                                

 
                                                                                                              

………………………………………………… 

                                                                                                           Intézményvezető 

 

Abban az esetben, ha az SZMSZ rendelkezéseinek érvénybelépésével a fenntartóra/működtetőre 

többletkötelezettség hárulna, úgy az érvénybelépés előtt ki kell kérni az egyetértését. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás általános tartalma 
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Az intézmény közalkalmazottainak jogállását, feladatait és az ehhez kapcsolódó hatáskört, döntési 

jogkört és felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák.  

A feladatkör azon feladatok összessége, amelyet az adott munkakört betöltő közalkalmazottnak el kell 

látnia.  

A hatáskör a személyi és anyagi erőforrások feletti rendelkezési jog a feladatok végrehajtása 

érdekében.  

Az intézményvezető adja ki az intézmény valamennyi közalkalmazottjának munkaköri leírását.  

A munkaköri leírást a közalkalmazott munkába lépését, illetve más munkakörbe kerülését követően 

haladéktalanul ki kell adni, amely a kiadásra kötelezett és a közalkalmazott aláírásával lép hatályba.  

A munkaköri leírás tartalmára, annak felülvizsgálatára, a kinevezés módosítására a vonatkozó 

jogszabályokat kell alkalmazni. 

A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírásokat az intézményvezető 

készíti el. 

A munkaköri leírásnak általában tartalmaznia kell:  

 a közalkalmazott nevét,  

 a munkakör megnevezését,  

 oktatási azonosítója (amennyiben van),  

 a munkahely, a munkavégzés helyének megjelölését,  

 munkavállaló jogállása  

 a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget  

 munkarend, munkaidő-beosztást,  

 munkaköri feladatokat,  

 együttműködési formákat, 

 a helyettesítés szabályait,  

 a szolgálati titokra vonatkozó szabályokat,  

 az érvénybelépés időpontját,  

 a felülvizsgálat időpontját  

 a munkaköre szerinti ellenőrzését  

 az alapvető munkáltatói jogot gyakorló vezető, és a közalkalmazott aláírását.  

 

Az intézményi feladatok ellátásához specifikus munkaköri leírások is átadásra kerülnek a megbízott 

közalkalmazottak részére, határozott, vagy határozatlan idejű megbízás mellett, ilyenek az 

intézményvezető-helyettesi, a gyermekvédelmi felelősi, szakmai munkaközösség vezetői, és egyéb, a 

szervezet működésének megfelelően.  

A munkaköri leírást három példányban kell elkészíteni, az eredeti példány a közalkalmazotté, egy 

példány a közvetlen felettesé, és egy példány a munkaügyi nyilvántartásé.  

A munkakör átadás-átvétele történhet ideiglenes jelleggel vagy véglegesen. A vonatkozó szabályok is 

ettől függően változnak.  

A munkakör ideiglenes átadás-átvétele:  

Ha a közalkalmazott valamilyen oknál fogva a munkavégzésben akadályoztatva van, tartós ideig nem 

tudja ellátni munkakörét (továbbképzés, betegség, hosszabb fizetés nélküli szabadság stb.) és a 

munkakörének más közalkalmazottal való betöltése nem indokolt, a munka végzésével ideiglenesen 

más közalkalmazottat kell megbízni, vagy határozott időre – akadályoztatás időtartamára – új 

közalkalmazottat kell felvenni.  

A munkakör végleges átadás-átvétele történhet:  

 a munkaköri leírás alapján,  

 bizonyos munkaköröknél (intézményvezető, gazdasági ügyintéző, fűtő, karbantartó) át-adás-

átvételi jegyzőkönyvvel.  
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Munkaköri leírás 

1. Munkavállaló neve:  ......................................................................................................................................  

2. A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre 

herceg utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3. Munkavállaló munkakörének megnevezése: óvodapedagógus 

4. Közvetlen felettese: óvodavezető 

5. Munkavégzés ideje: 40 óra ebből kötelező óraszám 32. Heti váltás, munkarend szerint. Heti 8 óra 

felkészülés, egyéb feladatok elvégzésére. 

6. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja és a helyi pedagógiai program alapján végzi önállóan és felelősséggel. Gyakorolja 

azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok meghatároznak. Nevelő munkája során 

gondoskodik a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek 

érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan 

és változatos módszerekkel közvetítse. 

 

Főbb felelősségek, tevékenységek 

 a pedagógus minősítés követelményrendszerében megfogalmazott kritériumoknak megfelelő 

munkavégzés. Részvétel és együttműködés az önértékelési feladatokban. 

 betartja a munkavégzésre, a kapcsolatokra, a titoktartásra vonatkozó etikai normákat, a 

munkafegyelem és a közösségi együttműködés normáit. 

 a pedagógiai program elvrendszerének, értékrendjének megfelelően tervezi, szervezi, irányítja 

a csoportjában folyó pedagógiai munkát. 

 az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel fejleszti az egyént és a csoportot. 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozik, szükség szerint 

együttműködik gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel. 

 felismeri, szükség esetén szakszolgálathoz irányítja az arra rászorulókat. 

 nevelőmunkájában segíti a tehetségek felismerését, érvényesíti a tehetséggondozást, 

felzárkóztatást, a különbözőségek elfogadtatását. 

 biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez. 

 naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó kötelező adminisztrációs feladatokat 

(mulasztási napló, csoportnapló, gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentáció, 

elkészíti, értékeli a nevelési - tanulási terveket; ötlettárat, feljegyzéseket vezet a 

családlátogatásokról, a gyermekek fejlődéséről, melyből az iskolára való felkészültség 

dokumentálható, értekezletekről jegyzőkönyvet készít). 

 folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről 

az eljárásrendben rögzítetteknek megfelelően feljegyzést készít.. 

 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre, keresztény 

kulturális értékek megismerésére neveli a gyermekeket. 
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 a szülők tájékoztatására – a munkatervben foglaltaknak megfelelően – fogadóórát 

kezdeményez, és nyitott a szülők által igényelt fogadóórák megtartására. A gyermekek 

egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a 

szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Szülőkkel való kapcsolattartás módjai: 

családlátogatás, fogadó óra, szülői értekezlet, folyamatos tájékoztatás. 

 gondoskodik a gyermekek adatainak folyamatos aktualizálásáról az adatvédelmi 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 

 csoportváltás esetén gondoskodik a gyermekkel kapcsolatos információk teljes körű 

átadásáról. 

 kialakítja csoportjában az SZMSZ-ben rögzített ünnepek és az óvodai hagyományokhoz 

kapcsolódó programok megünneplésének módját. Az ünnepek, a szokások csoportjában 

érzelmileg megalapozottak, tartalmasak, ügyel az ünnep jellegére, céljaira. 

 elvégzi az éves munkatervben szereplő, névre szóló feladatokat. A rábízott felelősi munkát 

tudásával, legjobb tudásának megfelelően végzi. Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel az 

óvodavezető megbízza. 

 váltótársával összehangolt - a jogszabályokat és az óvoda munkatervét figyelembe véve - 

szakmailag megalapozott nevelési/fejlesztési tervet készít. 

 felelős a gyermekek napirendjének megszervezéséért, megtartásáért. 

 csoportjában és az udvaron egyaránt gondoskodik a játékok és eszközök rendben tartásáról, 

esténként takarításra alkalmas állapotban adja át a csoportszobát. 

 az információkat időben és megfelelő módon továbbítja az érintetteknek. 

 

Feladatai 

 a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi 

együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására. 

 szervezi és segíti a gyermekek szabadidejének eltöltését, ügyelve a pedagógiai tapintat 

érvényesítésére, a gyermekek korára, érdeklődésére, egyéni fejlettségi szintjére, sajátos 

nevelési igényére. 

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

 a csoportban dolgozó felnőttekkel együttesen gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt 

pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról. 

 biztosítja a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket.  

 naponta felkészül módszerrel, eszközzel a nevelési-tanulási feladatok ellátására (anyaggyűjtés, 

tervek, feladatlapok, eszközök készítése). 

 közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszűntetésében. 

 a csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet alakít ki, amely 

harmonizál az óvoda többi helyiségével. 

 a pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, 

megfélemlítés, kényszerítés, elvonás). 

 az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre 

rendelkezésre álljon. 

 kötelező óraszámon kívüli rendszeres vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint 

végzi. 

 helyettesítés idején bekapcsolódik az adott csoport életébe és végrehajtja az adott időszakra 

vonatkozó feladatokat. 
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 ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak (munkába állását 

is jelzi). 

 munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát (séta is!). 

 

Különleges felelőssége 

 

 továbbképzési kötelezettségét teljesíti, fejleszti szakmai és általános műveltségét, tökéletesíti 

pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben és szervezett 

továbbképzésen biztosított lehetőségeket. (továbbképzés kötelessége, teljesítése)  

 munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt 

előírásokat. 

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

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos ismereteit, köteles megőrizni (hivatali 

titok!) A nevelőtestület presztízsét védi. 

 alkalmassági vizsgálaton megjelenik. 

 rendszeres balesetvédelmi oktatáson vesz részt, az óvodai eszközöket a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően használja. 

 kulcskezelési szabályzatnak megfelelően felelős a nála használatban lévő kulcsokért. 

 

Kapcsolatok 

 

 a nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb tudása szerint 

törekszik a pedagógiai cél megvalósítására. 

 törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával. 

Elősegíti az új dolgozók beilleszkedését. 

 részletesen ismerteti dajkájával - a gyermekek gondozásához - az adott csoport feladatait, így 

a dajkai feladatokat. 

 beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett információkról. 

 pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet, 

fogadóóra, nyílt nap, közös programok) 

 a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, segítőkész magatartást tanúsít, 

együttműködik a nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel (ötletek, vélemények, tanácsok, 

aktivitás, kezdeményezés, részvétel a döntések előkészítésében, döntéshozatalban. 

 a nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel, 

szükség szerint a nevelési tanácsadó szakértőjével, egészségügyi intézmény alkalmazottaival: 

gyermekorvos, fogorvos, védőnő 

 megbecsüli kollégái munkáját 

 

Munkakörülmények 

 

 szabad hozzáféréssel rendelkezik a foglalkozási eszközökhöz. 

 óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári 

tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik. 

 munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja a telefont, magánügyeit gyorsan 

(mindössze 2-3 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézi el. 
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Munkaidőn kívüli tevékenységek 

 

 

Óvodán belüli és kívüli feladatok 

 
Foglalkozások előkészítése, 

felkészülés. Foglalkozásokhoz 

kiegészítő eszközök készítése, 

gyűjtése  

Pedagógus továbbképzéseken való 

részvétel 

Szakirodalom, szakmai folyóiratok 

tanulmányozása, önképzés 

Gyermekek mérése, értékelése 
Pedagógusok felkészülése a 

minősítő vizsgára és a minősítésre. 

Hatósági kérésre gyermekjellemzés 

készítése 

Intézmény kulturális életének, 

szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése. 

Környezeti neveléssel összefüggő 

feladatok ellátása 

Különböző szabályzatok elkészítésében 

való részvétel 

Eseti helyettesítés 
Kirándulások szervezése 

bonyolítása 

Leltározásban, selejtezésben való 

részvétel 

Gyermekbalesetek megelőzésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
Hospitálások, önértékelés 

Megbeszélések az 

óvodapszichológussal, fejlesztő 

pedagógussal 

Gyermekvédelemmel összefüggő 

feladatok ellátása. 

Részvétel bizottsági, testületi 

üléseken 
Fényképezés, honlap készítése 

Eseti helyettesítés. Iskolalátogatás bonyolítása 
Óvoda helyiségeinek dekorálása 

 

Pedagógiai tevékenységhez 

kapcsolódó ügyviteli tevékenység. 
Séta 

Tároló helyiségek, szekrények rendben 

tartása 

Intézményi dokumentumok 

készítése, naprakész vezetése. 
Információgyűjtés (internet) Fogadóórák, szülői értekezletek 

Szülőkkel történő kapcsolattartás, 

szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása. 

Kulturális programok, színház, 

rendezvények szervezése 

Étkezési dokumentáció, Jegyzőkönyvek 

készítése 

Gyakornok, pedagógusjelölt 

szakmai segítése, mentorálása. 
Külső helyszín rendezése, díszítése 

Az intézmény partneri 

együttműködésével összefüggő 

programok, szervezése, lebonyolítása, 

részvétel. 

Nevelőtestület, munkaközösség 

munkájában történő részvétel. 
Családlátogatás Pályázatírás, pályázatfigyelés. 

Intézményfejlesztési, önértékelési 

feladatokban való közreműködés 

Szülőknek szervezett programok 

előkészítése 

Önértékelési program és terv 

kidolgozásában részvétel 

 

A fentieken kívül elvégez minden olyan feladatot, amit a vezető a feladatkörébe utal. 

Kelt: Leányfalu,                                                     

 

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

                                                                   munkáltató 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

          ………………………………………….   

                                                                                                           munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

 
1. Munkavállaló neve: ……………………………………………………………………………. 

2. A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre 

herceg utca 9-13. OM azonosító:202153 

3. Munkavállaló munkakörének megnevezése: pedagógiai asszisztens 

4. Közvetlen felettese: intézményvezető, intézményvezető helyettes 

5. Munkavégzés ideje: heti 40 óra 

6. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:  

Feladatai, főbb tevékenységek 
 Általános pedagógiai asszisztensi feladatai keretében átveszi, átadja a gyermeket a szülőtől 

gondozótól. 

 A pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a gyermeket érintő napi eseményekről. 

 Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a team/munkaközösségi 

megbeszéléseken, intézményi értekezleteken. 

 Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében lebonyolításában. 

 Felügyeli a rábízott gyermekeket, vigyáz a gyermekek testi épségére. 

 Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő helyzeteket, 

jelzi az intézkedés szükségességét. 

 Intézményen belül (csoportszobák,WC, ebédlő, tornaterem stb.)szükség szerint kíséri és segíti 

a gyerekeket. 

 Intézményen kívüli foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, sétákra stb.kíséri a 

gyerekeket, részt vesz a gyerekek környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában 

(személyes élettér, közös élettér tisztasága, rendje ). 

 Tevékenyen részt vesz a gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel 
együtt kiosztja.  

 Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel.  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít  

 Ellenőrzi a gyermek higiénés és önkiszolgáló tevékenységét. Szükség szerint korrigálja. 

 Együttműködik a pedagógussal a foglalkozásokon, részt vesz a játékban. 

 Részt vesz a gyerekek intézményen belüli, illetve kívüli szabadidős programjainak 

szervezésében, előkészítésében (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése) 

 A pedagógus irányításával közreműködik a gyermeket fejlesztő, korrekciós tevékenységben, 

egyénileg segíti a gyermeket a foglalkozásokon. 

 Esetenként foglalkozást szervez, tart (sport, játék, kézműves foglalkozás), beszámol a 

pedagógusnak a gyermekek tevékenységéről. 

 Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, dokumentumok elkészítésében. 

 Munkájának nagy része a gyerekek gondozásával, nevelésével kapcsolatos. E feladatokat a 

személyes kontaktus révén látja el. 

 betartja a munkavégzésre, a kapcsolatokra, a titoktartásra vonatkozó etikai normákat, a 

munkafegyelem és a közösségi együttműködés normáit. 

 biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez. 

 az információkat időben és megfelelő módon továbbítja az érintetteknek. 
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Főbb felelősségei, munkakörülmények 

 
 A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja.  

 Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a megfelelő 

öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon.  

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a 

tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.  

 Hiányzás esetén helyettesít.  

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a 

munkavégzés helyét. 

 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja.  

 A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából 

eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a 

munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.  

 A hitoktatásra kíséri a gyerekeket.  

 Testnevelés előtt és után segít az öltözésben, vetkőzésben, a gyermekeket kíséri a folyosón.  

 Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a 

vezető, helyettes és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.  

 segít az esztétikus környezet kialakításában, díszítésében 

 

Együttműködés, kapcsolatok 

 
 a nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb tudása szerint 

törekszik a pedagógiai cél megvalósítására. 

 törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására az óvodapedagógusokkal és a dajkákkal. 

 beszámol a nevelőtestületnek a szerzett információkról,munkájáról, rábízott és elvégzett 

feladatokról 

 pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (közös programok) 

 a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, segítőkész magatartást tanúsít, 

együttműködik a nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel (ötletek, vélemények, tanácsok, 

aktivitás, kezdeményezés, részvétel a döntések előkészítésében, döntéshozatalban. 

 kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel, szükség szerint a nevelési tanácsadó szakértőjével, 

egészségügyi intézmény alkalmazottaival: gyermekorvos, fogorvos, védőnő. 

 megbecsüli kollégái munkáját. 

 
Kelt: Leányfalu,                                                     

 
                                                                                                             

….………………………………………. 

                                                                                                    munkáltató 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

 

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

                                                                                                   munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

1.Munkavállaló neve:  ........................................................................................................................................  

2.A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg 

utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3.Munkavállaló munkakörének megnevezése: fejlesztő pedagógus 

4.Munkakörhöz szükséges végzettsége: felsőfokú fejlesztő pedagógusi végzettség 

5.Közvetlen felettese: óvodavezető 

6.Munkavégzés ideje: A fejlesztő óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra, ebből kötelező 

óraszáma, melyet a gyerekekkel történő közvetlen foglalkozásra köteles fordítani heti 24 óra. 

7.Munkáját a Munka törvénykönyve (Mt) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

Törvény (Kjt) az 1993.évi LXXIX. közoktatási törvény, az azt kiegészítő végrehajtási utasítás, az 

intézmény helyi Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az óvodavezető 

irányítása és ellenőrzése alatt felelősséggel végzi. 

8.Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

A fejlesztő óvodapedagógusi munka olyan pedagógiai tevékenység, amely a tanuláshoz szükséges 

pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását 

szolgálja.  

Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok 

miatt keletkeznek a gyermeknél, megváltoztatja a kialakult negatív motivációkat, csökkenti a 

viselkedési zavarokat, megelőzi a neurotikus tüneteket, melyek a már esetlegesen elszenvedett 

sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt kialakulhatnak. 

  A fejlesztő óvodapedagógus pedagógiai feladatai 

 Tanév elején végezzen hospitálásokat a csoportokban, figyelje meg a gyermekeket 

különböző tevékenységeik során. 

 A DIFER szűrésben vegyen részt az óvodapszichológussal, közösen egyeztessék a szűrés 

feladatait, eredményeit, készítsen róla feljegyzést. 

 A szűréseik elvégzése után a logopédussal, pszichológussal és az óvónőkkel tartson 

konzultációt, a feladatok pontos meghatározása érdekében. 

 Tartsa szem előtt, hogy a fejlesztő csoportba kerülés fő indikációja az életkor 

(tankötelezettség elérése) és a tünet súlyossága (4-5 éves életkor is). 

 Rendszerességgel tartson fejlesztő, korrekciós foglalkozásokat a gyerekeknek. 

 Pszichológussal együttműködve az iskolába menő gyerekeknek tartson fejlesztő, 

felzárkóztató délelőttöt az óvodapedagógusokkal közreműködve. 
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 Vegyen részt a gyermekek szakszolgálathoz küldendő, szakértői vélemény iránti 

kérelmének elkészítésében, 

 Kísérje figyelemmel a szakértői véleményekről vezetett dokumentációt, felülvizsgálatokat. 
Rendszerességgel nézze át a nyilvántartásban szereplő gyerekek szakvéleményeit, illetve 

szakértői véleményeit.  
 Rendszeres kapcsolatot tartson a szakszolgálatokkal, logopédussal, gyógypedagógussal, 

óvodapszichológussal, a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekek szüleivel, nyújtson 

korrekt tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. 

  Napi rendszerességgel találkozik az érintett csoport óvónőivel, konzultációt tartanak a 

gyermekeket érintő kérdésekről, eredményekről, további feladatokról, szükség esetén 

esetmegbeszéléseket tartanak.   

 Folyamatos önképzéssel javítja fejlesztő pedagógiai felkészültségét és gyakorlati 

munkájában hasznosítja. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat. 

Úgy szervezze a foglalkozásait, hogy: 

 a fejlesztő foglalkozások alaptevékenységét a játék jelentse, 

 a közös játékban alakuljanak a gyermekek társas kapcsolatai, 

 kapjanak lehetőséget arra, hogy önmagukat megismerjék, 

 tanulják meg az alkalmazkodás és a viselkedés szabályait, 

 kezelje partnerként a gyermekeket, helyezzen nagy hangsúlyt a személyes kapcsolatokra, 

 juttassa a gyermekeket minél több pozitív élményhez. 

 A fejlesztő program legyen egyénre szabott, mindig igazodjon a gyermekek egyéni 

fejlettségéhez, képességeihez, aktuális teljesítményéhez. 

 A munkájához kapcsolódó tanügy igazgatási és pedagógiai dokumentáció mindenkor legyen 

naprakész. Szolgáltasson adatokat a statisztika elkészítéséhez. 

 Foglakozásaihoz maga választja meg a felhasználni kívánt eszközöket és módszereket. 

Választásánál azonban tekintettel kell lennie arra, hogy munkájával a nevelőtestület által 

kialakított pedagógiai koncepciót szolgája. 

 Rendszeresen ellenőrizze és értékelje a gyerekek munkáját úgy, hogy az értékelés motiváló 

hatású legyen. 

  

Különleges felelőssége 

 

 Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló idő optimális 

kihasználására. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi 

vezetőjének (munkába állását is jelzi). 

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Alkalmassági vizsgálaton megjelenik. 

 Rendszeres balesetvédelmi oktatáson vesz részt, az óvodai eszközöket a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően használja. 
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Bizalmas információk kezelése 

 Az intézmény működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezelje. 

 Az adatvédelmi törvényben foglaltak alapján az intézményből személyes gyermekekre 

vonatkozó dokumentumokat nem visz ki. 

 A gyermekek, a szülök és a munkatársak személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, 

egyéb esetben a közalkalmazotti és a közoktatási törvényben meghatározottak szerint jár el. 

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

gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos ismereteit, köteles 

megőrizni (hivatali titok!) A nevelőtestület presztízsét védi. 

Munkakörülmények 

 Napi felkészüléséhez a fejlesztő szoba rendelkezésére áll. 

 Közös öltöző, tisztálkodási lehetőséggel. 

 A hivatalos ügyek intézéséhez telefon, multifunkciós eszköz biztosított. 

 A szakmai könyvtár és szertár rendelkezésre áll, a számítógép használatának lehetősége 

biztosított. 

 Fejlesztő foglalkozásainak megtartásához a fejlesztő szoba és a tornaszoba rendelkezésre 

áll. 

 Szabad hozzáféréssel rendelkezik a foglalkozási eszközökhöz. 

 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A leltári tárgyakért és az általa használt 

eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja a telefont, magánügyeit gyorsan 

(mindössze 2-3 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézi el. 

 

Járandóság 

  besorolás szerinti illetmény 

 útiköltség támogatás, cafetéria 

 

A fentieken kívül elvégez minden olyan feladatot, amit a vezető a feladatkörébe utal. 

 

 

 

Kelt: Leányfalu,                                                     

 

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

                                                                   munkáltató 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

 

          ………………………………………….   

                                                                                                           munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

1.Munkavállaló neve:  ........................................................................................................................................  

2.A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre 

herceg utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3.Munkavállaló munkakörének megnevezése: dajka 

4.Közvetlen felettese: óvodavezető- helyettes 

5. Munkavégzés ideje: 40 óra, amit hetenkénti váltással tölt le 

                                                    6.30 – 14.30-ig 

                                                    8.00 – 16.00-ig 

                                                    9.00 – 17.00-ig 

                                                    9.30 – 17.30-ig  

 

6. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása 

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben, irányítása és ellenőrzése alapján, 

csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. Gyermekszerető viselkedésével, 

személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 

Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. A tudomására jutott 

pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az 

óvodapedagógushoz irányítja. Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek 

szokásrendjének alakulását. Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával minőségi szolgáltatást 

nyújt. A dajka elvégzi mindazokat a feladatokat, amely szükséges a gyermekek egész napos 

ellátásához.  

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

Nevelőmunkát segítő feladatok 

1. Napi feladatok: 

 Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen vesz részt a gyermekcsoport életében.  

 Részt vesz a környezet építésében, szépítésében 

– biztosítja a gyermekek étkezési feltételeit 

– teremrendezés 

– segít a testnevelés-foglalkozások előkészítésében (gyermekek kísérése) 

– segítséget nyújt az öltözésnél 

– az egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el. 

 Rendben tartja saját foglalkoztatóját, öltözőjét, fürdőszobáját. 

 A fürdőszobában az életkori sajátosságoknak megfelelően segítséget nyújt. 

 Fogyasztásra, tálalásra előkészíti az ételeket, elrakja a használt eszközöket. 

 Gondoskodik megfelelő ivóvízről télen-nyáron. 

 A munkarendnek megfelelően a reggelit, ebédet és uzsonnát átveszi a konyháról és elkészíti, 

(megkenni a kenyereket, kitölti az italokat). 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, részt vesz az ételek kiosztásában, 

az edények leszedésében. Az étkeztetések során ügyel a higiéniai szabályok betartására: kézmosás, 

ételosztás… 

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a terem 

szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A napközben bepisilt, bekakilt, hányós gyermeket levetkőzteti, lemossa, tiszta ruhába öltözteti. A 

szennyezett ruhákat kiöblíti, s elkülönítve teszi a gyermek polcába (a pisis ágyneműt is). Mindezt a 

tevékenységet úgy végzi, hogy ne sérüljön/ne sértse a gyermek személyiségét. 

 A napközben megbetegedett gyermeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 
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 Délelőtti levegőzéshez lekíséri a csoportot az udvarra. 

2. Heti feladatok: 

 Fertőtleníti a fogmosó poharakat és fésűket. 

 Meglocsolja a virágokat (csoport, öltöző). 

 Mossa, cseréli a törölközőket, terítőket, napos kötényeket. 

 Folyamatosan biztosítja a szappant, törülközőt, wc papírt, zsebkendőt, szalvétát. 

3. Időszakos feladatok: 

 Szükség szerinti varrja, javítja a textíliákat. 

 Váltja a gyermekek ágyneműit. 

 Mossa, vasalja a csoport textíliáit. 

 Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez. 

 Lemossa a játékokat, polcokat és bútorokat, segít a csoportszoba átrendezésében. 

 Szükség esetén ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat. 

 Elkíséri csoportját az óvodán kívüli programokra (a munkarend alapján munkaidőben vagy plusz 

órában). 

 Aktívan részt vesz a csoport-, illetve óvodaszintű ünnepek lebonyolításában. 

 Alkalomszerűen kézbesítői feladatot is ellát. 

 

Takarítás, mosogatás, tálalási feladatok 

1. Napi feladatok: 

 A munkarendnek megfelelően reggel, illetve délután kitakarítja a saját csoportszobáját (asztalok 

súrolása, letörlése, porszívózás, felsöprés, felmosás, sarkok, radiátor alatti rész portalanítása) 

 Étkezések után felseper, ha szükséges, felmos. 

 Kitakarítja a csoporthoz tartozó fürdőszobákat délben és este (WC-kagylók, mosdókagylók, 

tükrök, zuhanyzótálcák tisztán tartása, fertőtlenítése). 

 Délben felmossa a gyermeköltözőt. 

 Délutánonként a padok elmozgatásával lesöpri és felmossa gyermeköltözőket. 

 Kiüríti, tisztán tartja a szemeteseket. 

 Délelőtt, délben, délután elmosogatja a mosogatási beosztás, rend szerint a tányérokat, poharakat. 

 Mosogatás után az edényeket, csoportonként kiválogatva a csoportokba viszi 

 Az ételt szállító edényeket mosogatás után a konyhára viszi. 

 Az ételt a konyháról áthordja, csoportonként tálalja, minden alkalommal ételmintát tesz el, felelős 

az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért. 

2. Heti feladatok: 

 Pókhálózás, ablakpárkányok portalanítása csoportszobán kívül. 

 Saját csoportjában letörli a port. 

 Letörli az öltözőszekrények tetejét és a cipőtartókat. 

3. Időszakos feladatok: 

 Szükség szerint lemossa az ajtókat. 

 Évente 2 alkalommal elvégzi a csoportja teljes nagytakarítását (bútorok elmozgatása, radiátorok 

lemosása, WC-tartályok, csempe lemosása, csövek, villanykapcsolók tisztítása, öltözőszekrények 

lemosása, ablakok tisztítása, függöny mosása). 

 Közös feladatként a közös helyiségek (folyosó, fejlesztőszoba, nevelői szoba, elkülönítő, felnőtt 

öltöző, tornaterem, szertárhelyiségek, játéktárolók) teljes nagytakarítása 

 Fertőző megbetegedés esetén, járvány idején, óvodai rendezvény után (mikor mások is használták 

a szobát) rendkívüli takarítást, fertőtlenítést végez. 

 Nyári szünetben: festés utáni teljes körű takarítás. 

 

Különleges felelőssége 

 Munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt előírásokat. 
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 Alkalmassági vizsgálaton időben megjelenik. 

 A szelektív hulladékgyűjtési szabályokat betartja. 

 Hiányzását, illetve munkába állását időben jelzi a vezető-helyettesnek. 

 Naprakészen vezeti a jelenléti ívet. 

 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően 

használja, szükség szerint tisztítja, állagmegóvásukról gondoskodik. 

 Gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról. 

 Takarításhoz, mosogatáshoz védőköpenyt (váltóruhát), használ.  

 Takarításkor, mosogatáskor ügyel az egészségügyi szabályok betartására. 

 A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja. 

 Az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat. 

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 Kezeli a riasztót. 

 A csoport textíliáival, edényeivel a leltár szerint elszámol. 

 A tűz- és munkavédelmi, valamint a HACCP-előírásokat mindenkor betartja. 

 Munkatársa hiányzása esetén – munkaidejében – besegít a másik csoport ellátásába. Ha elrendeli a 

vezető, túlmunkában végzi el – díjazásért - hiányzó társa feladatát. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, 

kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

 Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 

2- 3 percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. 

 

Tervezés 

 Tervezi a felhasznált tisztítószer és mosószer, mosogatószer mennyiségét, és egyezteti az 

óvodatitkárral. 

 Javaslatot tesz a munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére 

 Rendszeresen vezeti a HACCP dokumentumait. 

 

Bizalmas információk kezelése, kötelező magatartása 

 A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat. 

 A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít. 

 Köteles a munkahelyén pontosan, munkaruhában, tisztán, gondozottan megjelenni olyan 

időpontban, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre készen álljon. 

 Nem adhat a szülőnek a gyermekekre vonatkozó pedagógiai - nevelési célzatú tájékoztatót, a 

gyermek magatartásáról véleményt.  Titoktartásra kötelezett. 

 A gyermek, egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartja, nem bántalmazza, nem 

alázza meg; törekvéseinek, céljainak elérése érdekében sem testi, sem lelki erőszakot, 

diszkriminációt nem alkalmaz, minden egyes gyermekkel törődik 

 Magánéleti vagy állampolgári problémáit nem viszi a gyermekek közé. 

 A gyermekek jelenlétében a kollégákat, az intézmény dolgozóit és a szülőket nem bírálja. 

 Nyitottan fogadja a munkatársak szakmai észrevételeit, akár elismerők, akár kritikusak rá nézve. 

 Saját szakmai megállapításainak korrekt módon hangot ad, akár elismerők, akár kritikusak másokra 

nézve. 

 Méltó módon képviseli intézményét a külvilág előtt. 

 Mindaddig kiáll a kollégája mellett a szülők és a külvilág előtt, amíg a másik szakmai vagy etikai 

hibája kétséget kizáróan be nem bizonyosodik. 
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Kapcsolatok 

 A gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal szemben udvarias, segítőkész magatartást 

tanúsít. 

 Megbecsüli kollégái munkáját. 

 Alkotó módon együtt működik az óvónőkkel és munkatársaival. 

 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a 

vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. 

 A munkatársi értekezleteken részt vesz. 

 Az emberi kapcsolataiban az értékek tisztelete, a kollégák, szülők megbecsülése, a fejlődés iránti 

fogékonyság, az óvoda iránti elkötelezettség dominál, kapcsolatait a kölcsönös tisztelet és 

megbecsülés jegyében alakítja. 

 A vezető és vezetett kapcsolatát a korrektség, a tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös bizalom 

és tisztelet jellemzi. 

 

 

 

 

Kelt: Leányfalu,                                                     

 

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

                                                             munkáltató 

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

 

 

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

                                                                                                       munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

1. Munkavállaló neve:  .......................................................................................................................................  

2.A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg 

utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3. Munkavállaló munkakörének megnevezése: óvodatitkár 

4. Közvetlen felettese: intézményvezető 

5. Munkavégzés ideje: heti 20 óra (40óra) naponta 8-16 óráig 

6. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

Felette az általános munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A nevelőtestülettől és a 

dajkák, konyhások közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek munkaköre 

elsősorban az intézmény jogszerű és rendeltetésszerű működéséhez előírt adminisztratív feladatok 

elvégzése. Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket, vezeti az iktatást, az iratkezelési 

szabályoknak megfelelően kezeli az ügyiratokat. 

 Bonyolítja a kimenő és bejövő postázási feladatokat. 

 Felveszi és elszámolja az ellátmányokat, készpénzelőlegeket. Végzi a megbízási díjak, jutalmak 

elszámolását, számfejtését és megigényli azok kifizetését. 

 Naprakészen vezeti a kötelezettségvállalások nyilvántartását. 

 Felvezeti a KIR3-adatszolgáltatást, kezeli az adminisztrációs rendszert. 

 Naprakészen vezeti a költségvetés felhasználását, egyezteti a gazdálkodó szervezet analitikus 

nyilvántartásával. 

 Vezeti az anyagszámadási naplókat, kartonokat. 

 Elkészíti a vagyonkimutatást. 

 Előkészíti a leltározást, és részt vesz annak lebonyolításában. 

 Előkészíti a házi selejtezést, majd annak jóváhagyása után elvégzi az anyagszámadási naplóból 

történő kivezetést. 

 Elkészíti a hiányzásjelentéseket, túlórák elszámolását, tb-jelentéseket, nyilvántartja a 

betegszabadságokat. 

 A dolgozók úti és egyéb költségeinek felvétele, kifizetése, étkezési jegyek igénylése, az átvételek 

igazoltatása. Továbbítja a MÁK-hoz. 

 Intézi az utazási igazolványokat, vasúti utazásra jogosító nyomtatványokkal kapcsolatos 

adminisztrációt. 

 Részt vesz pedagógiai, tanügy-igazgatási és adminisztrációs anyagok számítógépes vezetésében, 

gépelésében, sokszorosításában. 

 Szakszerűen vezeti és tárolja az irattári anyagot. 

 Lebonyolítja a különböző beszerzéseket. Kiadja a tisztítószereket. 

 Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet. 

 Naprakészen vezeti a raktárkészletet. 

 Intézi a közcélú foglalkoztatottak dokumentumait. 

 Vezeti a védő-munkaruha felhasználások dokumentumait. 

 Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető és a vezető helyettes megbízza. 

 Szükség esetén gépel, sokszorosít. 
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 Hivatalos üzeneteket, körtelefonok tartalmát továbbítja. 

 Tartja a kapcsolatot az üzemorvossal, ellátja az adminisztrációs feladatokat (megírja a kartonokat, 

beutalókat) megszervezi a szűrővizsgálatokat. 

 Gondoskodik a kitöltött munkaügyi nyomtatványok MÁK-hoz történő továbbításáról. 

 Vezeti a dolgozók munkaügyi nyilvántartásait, kimutatást készít az óvoda vezetőjének a jubileumi 

jutalomra jogosultak,a sorosan előlépők, valamint a nyugdíjjogosultságot a következő költségvetési 

évben elérő dolgozókról. 

 Az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítéséhez, a költségvetés tervezéséhez és a 

tervezett előirányzatok megalapozottságának alátámasztásához és a kialakításához a megadott 

szempontok szerinti intézményi adatokat szolgáltat. 

 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzeszközök kezelése,elszámolása az 

intézményvezető vagy helyettesének ellenjegyzésével. 

 

Különleges felelőssége 

 Munkavégzése során betartja a jogszabályban és intézményi szabályzatokban foglalt előírásokat. 

 Nem adhat a szülőnek a gyermekekre vonatkozó pedagógiai - nevelési célzatú tájékoztatót, a 

gyermek magatartásáról véleményt. 

 A rábízott óvodakulcsokért teljes felelősséggel tartozik. 

 Az iroda biztonsága érdekében távozáskor ellenőrzi a nyílászárókat, irodatechnikai berendezéseket. 

 Mindenkor betartja a pénzkezelés szabályait, ezért anyagi felelősséggel tartozik. 

 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően 

használja, állagmegóvásukról gondoskodik. 

 Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését. 

 

Felelőssége kiterjed  

 a munkaköri leírásban található feladatkörre  

 az általa kezelt személyes adtok kezeléséért titoktartási kötelezettségére 

  az általa kezelt készpénzt illetőleg anyagi felelőségére.  

  

Tervezés 

 Tervezi és egyezteti az intézmény tisztítószer-szükségletét, elvégzi annak rendelését. 

 A költségvetés készítésénél javaslatot tesz a szükséges fogyóeszközök (pl. edények, textíliák) 

beszerzésére. 

 Tervezi az intézmény irodaszer-szükségletét. 

 

Bizalmas információk kezelése 

 Rendkívül körültekintő módon kezeli az óvoda dolgozóiról és a gyermekekről szóló 

nyilvántartásokat. 

 A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben 

a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el. 

 A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről 

felvilágosítást nem adhat. 

 

Ellenőrzés 

 Ellenőrzi a megvásárolt és beszállított berendezéseket, árukat, egyezteti ezeket a számlával. 

 Intézkedik az aktuális garanciális szervizelés és karbantartás elvégzéséről. 

 Ellenőrzi a tisztítószer-felhasználást. 
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Kapcsolatok 

 Az óvoda dolgozójaként jó munkakapcsolat kialakítására törekszik a hivatalos ügyintézések 

folyamán. 

 A gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, segítőkész magatartást tanúsít. 

 Megbecsüli kollégái munkáját. 

 Óvoda rendezvényein részt vesz. 

 
Kelt: Leányfalu,                                                     

                                                                                           . 

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

                                                                                                                                                                          

                                                                                                              munkáltató 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem. 

 

 

   ……………………………………….   

                                                                                                           munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

 

 
1. Munkavállaló neve: ………………………………………………………………… 

2. A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre 

herceg utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3. Munkavállaló munkakörének megnevezése: kertész, karbantartó 

4. Közvetlen felettese: intézményvezető 

5. Munkavégzés ideje: heti 40 óra, naponta 6-14-ig 

Munkaideje a munkáktól függően változhat.(hó eltakarítása, csúszásmentesítés, egyéb szerelési 

munkálatok miatt) 

Munkaidejéről és a kivett szabadságról jelenléti ívet köteles vezetni. 

 

6. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

Az intézmény épületeiben (óvoda, konyha) felmerülő – szakipari munkát nem igénylő karbantartási 

feladatok ellátása, az épület és a berendezések állagának folyamatos ellenőrzése, hibaelhárítás. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek: 

 A szakipari munkát nem igénylő kisebb javítások elvégzése. 

 A szakipari munkák végzése idején az intézményben tartózkodik, és figyelemmel kíséri a 

munkálatokat. 

 A készülékek, gépek, berendezések felügyelete. 

 A kerti gépek rendben tartása. 

 A zárak, nyílászárók, vízcsapok kisebb javítása, szükség esetén cseréje. 

 Az épületben lévő bútorok (padok, székek, asztalok) kisebb javítása, csavarok pótlása, 

ragasztás. 

 Dekorációs anyagok, faliújság, karnisok, szemléltető eszközök elhelyezése. 

 A kerítések javítása. 

  A kapuk szükség szerinti festése és rendszeres zárása.(9 órától fél 12-ig) 

 Izzók, fénycsövek állapotának figyelemmel kísérése, a villamos berendezések állapotának 

ellenőrzése. 

 Az épületek eresz- és csatornarendszerének figyelemmel kísérése, javítása, tisztítása. 

 Az intézmény külső területeinek tisztántartása, az udvar rendben tartása, szükség szerint a 

füves területek kaszálása, nyírása. A bokrok, sövények vágása. 

 Felelős az intézmény területén a hó eltakarításért és a csúszás mentesítésért. 

 Tisztán tartja mindkét óvoda udvarát, óvoda, konyha környezetét, járdákat, lépcsőket. 

Alkalomszerűen felássa a homokozókat, fertőtleníti. Évszaknak, időjárásnak megfelelően 

fellocsolja az udvart. 

 Az intézményi hulladék elszállítását biztosítja. / konténer, kukák, lomtalanítás/, szeméttároló 

edényeket kiüríti. 

 Az intézmény nyitva tartásának ideje alatt köteles folyamatosan, egyenletesen biztosítani a 

kazán működését, a megfelelő hőmérsékletet, a takarékosságot szem előtt tartva. 

 Bárminemű meghibásodás esetén az intézmény gazdasági ügyintézőjét, vagy vezetőit értesítve 

azonnal intézkedik annak szakszerű javítása érdekében. 
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 A kazánház zárt terület, az ajtaját zárva kell tartani. A kazánházban csak a fűtő, valamint a 

karbantartással és javítással megbízott személy tartózkodhat, ott a fűtésen, a kazánok 

karbantartásán kívül más munkafolyamatot végezni tilos. 

 Felelős a tűzrendészeti előírások betartásáért, biztosítja a kazánházban elhelyezett tűzoltó 

készülék hozzáférhetőségét, ismeri annak szakszerű kezelését. 

 A kazánházat állandóan tisztán, a közlekedési utakat szabadon kell tartani. 

 

 Felelős a rábízott anyagok, berendezések, szerszámok, leltári tárgyak és felszerelések 

takarékos és rendeltetésszerű használatáért és megőrzéséért, az intézményi vagyon védelméért. 

Anyagigényét előzetesen egyezteti az intézményvezetővel. 

 Munkavégzése során köteles a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani. Amelyik 

munkához kell, védőeszközöket használ. Évi egy alkalommal balesetvédelmi és tűzvédelmi 

oktatáson kell részt. 

 

 Riasztás esetén az intézmény ellenőrzését lehetővé kell tennie, illetve az ellenőrzést el kell 

végeznie. Külső behatolás esetén a rendőrséget kell értesítenie! 

 Az intézmény területén idegen ember nem tartózkodhat, ha ilyet lát megkérdezi a jövetel 

célját. Ha az épületekben, vagy annak kertjében veszélyes, vagy gyanús eseményt észlel, 

haladéktalanul köteles jelenteni az óvoda vezetőjének (lopás gyanúja, kóbor állat, csőtörés…) 

 Minden egyéb külön feladat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

 Köteles a munkája során az intézmény dolgozóival, gyermekeivel és működésével kapcsolatos 

információkat megőrizni, titokként kezelni. 

 Munkavégzése során nélkülözhetetlen a gyermekközpontú szemlélet, magatartás és hangnem. 

 munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt 

előírásokat 

 kiküszöböli vagy jelzi a baleseti veszélyforrásokat 

 a rábízott kulcsokért teljes felelősséggel tartozik. 

 
 
 
 
Kelt: Leányfalu,                                                     

 

                                                                                                                       

………………………………………. 

                                                                                               munkáltató 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem. 

 

 

                                                                                                                

…………………………………………                                                                                                                                 

                                                                                                                       munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

 

 
1.Munkavállaló neve:  ........................................................................................................................................  

2.A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre 

herceg utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3.Munkavállaló munkakörének megnevezése: óvodavezető-helyettes 

4.Közvetlen felettese: óvodavezető 

5.Munkavégzés ideje: 40 óra ebből kötelező óraszám 24. Heti váltás, munkarend szerint. Helyettesi 

feladatvégzés óraszáma: 8 óra/hét Fogadó óra ebben az időszakban. 

6.Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja és a helyi Pedagógiai program alapján végzi önállóan és felelősséggel. Gyakorolja 

azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok meghatároznak. Az óvodavezető-

helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. A helyettes kiválasztása 

és megbízása az óvodavezető hatásköre.  

Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. 

 

Főbb felelősségek és tevékenységek 
Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát, teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.  

 

Felelős 
 a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban (határozatban) 

rögzített vezetéséért, 

 az óvodai törzskönyv vezetéséért, 

 a helyettesítések megszervezéséért, 

 a jelenléti ívek vezetéséért, összesítéséért,  

 a szülői szervezet-óvodaszék működésének segítéséért, 

 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért, 

 a HACCP-rendszer működtetésének nyomon követéséért, ellenőrzi a HACCP programban előírtak 

betartását, 

 a belső továbbképzések megszervezéséért, 

 az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért, 

 a szakmai könyvtár fejlesztéséért, 

 a pedagógiai munkáért, fejlesztések megszervezéséért, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

  a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

 

Feladatai 
A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, 

gazdasági-adminisztratív feladatokat.  Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 
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Pedagógiai-szakmai feladatok 
 Mindenkor segíti és támogatja az óvoda hosszú s rövidtávú célkitűzéseinek megvalósulását.  

 Szaktudásával segíti és támogatja a Pedagógiai Program elkészítését, szükség szerint 

gondoskodik a Pedagógiai Program beválásának vizsgálatáról, módosításáról.  

 Elősegíti annak megvalósulását. 

 Közreműködik az intézményi szabályzatok felülvizsgálatában.  

 Közreműködik a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítésében, 

segíti az információáramlást.  

 Elkészíti az értekezletek tartalmi jegyzőkönyvét, vezeti a nevelőtestületi határozatokat, 

gondoskodik azok irattárba történő elhelyezéséről. 

 Javaslatot tesz az éves munkaterv elkészítéséhez.  

 Az óvodavezetővel elősegíti és ellenőrzi a munka-, tűzvédelmi szabályok betartását, a 

munkafegyelmet, ösztönzi a jó munkahelyi légkör megteremtését. 

 Nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünneplésének szervezésében részt vesz. Az ünnepek és 

ünnepélyek előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában koordinálja az óvónők 

munkáját. 

 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 

 Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 

 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 

 Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, segítséget nyújt a 

továbbképzések megtervezésében, lebonyolításában. 

 Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 

 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli annak 

színvonalát, eredményességét és hatékonyságát.   

 Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek ismerjék 

ezek tartalmát. 

 Segítséget nyújt az óvodai nevelőmunkához. 

 Segíti a szakmai munkaközösség munkáját. 

 A vezetővel megosztva részt vesz a szülői értekezleteken, nyílt napokon, a helyi, községi 

ünnepségeken. 

 Megbízás alapján beszámolókat készít. 

 

Ellenőrzési feladatok 
Az óvodavezető megbízása alapján a nevelőmunka ellenőrzésében, értékelésében, mérésében való 

részvétel, aktív együttműködés.  

 csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint, 

 ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók, fejlődési naplók vezetését, tartalmát, A felvételi 

és mulasztási naplók pontos vezetését rendszeresen ellenőrzi, gondoskodik azok nevelési év 

eleji kiosztásáról és nevelési év végi összegyűjtéséről – a nevelés nélküli munkanapokkal 
kapcsolatos szervezési teendőket felügyeli. 

 ellenőrzi a reszortfelelősök munkáját, 

 ellenőrzi a HACCP-előírásoknak megfelelő munkavégzést, 

 ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő munkavégzést. 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

 az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára 

 a belső ellenőrzések tapasztalataira 

 az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére. 

Tanügy-igazgatási feladatok 
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 Megbízás alapján vezeti a tanügy-igazgatási dokumentumokat. 

 Szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket. 

 Részt vesz a vezető kérésére a gyermekcsoportok kialakításában. 

 Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. A vezető távollétében informálja a 

fenntartót a gyereklétszám alakulásáról. 

 A statisztika számára (kihasználtság) összesíti a csoportnaplók adatait 

 Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai tartalmú 

előadást, foglalkozást szervezzenek.   

 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 

 A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat azonnal 

jelzi a vezetőnek. Törekedik a gyermekbalesetek megelőzésére. Az óvodatitkárral 

gondoskodik a gyermek és munkahelyi balesetek nyilvántartásáról. 

 Kapcsolatot tart az Óvodaszékkel a felelőssel együtt összehívja őket. 

 Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

 A gyermekek iskolába-íratási teendőivel kapcsolatos adminisztrációs és egyeztetési 

teendőkben részt vesz.  

Munkáltatói-humánpolitikai feladatok   
 Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási ütemtervet. 

 Elkészíti a munkaügyi statisztikákat. 

 Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását. 

 Megszervezi és ellenőrzi a dajkák napi munkáját. Biztosítja az intézményen belüli 

információáramlást. 

 A technikai személyzet munkáját közvetlenül irányítja, megbeszéléseket tart, ellenőrzést 

végez körükben. 

 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a vezetőt. 

 Ellenőrzi a jelenléti ívet. 

 A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív észrevételeiről 

tájékoztatja az óvoda vezetőjét.   

 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését, szakmai munkáját. 

 A pszichológus mentoraként a gyakornoki szabályzatban foglaltakat végrehajtja. 

 A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a 

munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.  

 Szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát. 

 A nevelés nélküli munkanapokon szervezi a technikai személyzet munkáját, mikor hol legyen 

a nagytakarítás, hol legyen az ügyeletes csoport, stb. 

 Gazdasági-adminisztratív feladatok   
 A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást.  

 Az intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.   

 Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. 

 Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az intézményi 

vagyon őrzése, védelme. 

 Segíti és támogatja az óvodavezetőt az ésszerű és takarékos gazdálkodás tervezésében, 

megvalósításában.  

 a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet az óvodapedagógusokkal és a 

dajkákkal. 

 Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában. 

 Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 

 Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset-kiegészítés elosztására és a kitüntetésekre. 

 A selejtezési bizottságnak tagjaként részt vállal a feladatokban. 

 A szülők számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatást ad az időpontokról, összegyűjti az 
ügyelet iránti igényeket. 
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 A nyári zárás ideje alatt a vezető távollétében szervezi az időszakos karbantartási 

munkálatokat. 

 

Különleges felelőssége 
 Az óvodavezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a vezetési 

feladatokat.  A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja. 

 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. 

 Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik. 

 Vezető- helyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. 

 Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó 

elvárásait figyelembe véve.   

 Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat továbbképzési 

kötelezettségét teljesíti, fejleszti szakmai és általános műveltségét, tökéletesíti pedagógiai 

munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben és szervezett továbbképzésen 

biztosított lehetőségeket. (továbbképzés kötelessége, teljesítése) munkavégzése során betartja 

a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt előírásokat. 

 A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi. 

 Alkalmassági vizsgálaton megjelenik. 

 Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását. 

 Rendszeres balesetvédelmi oktatáson vesz részt, az óvodai eszközöket a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően használja. 

Kapcsolatok 
 A nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb tudása szerint 

törekszik a pedagógiai cél megvalósítására. 

 Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására. 

 Beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett információkról. 

 A gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, segítőkész magatartást tanúsít, 

együttműködik a nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel (ötletek, vélemények, tanácsok, 

aktivitás, kezdeményezés, részvétel a döntések előkészítésében, döntéshozatalban. 

 A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és iskolai 

nevelőkkel, szükség szerint a nevelési tanácsadó szakértőjével, egészségügyi intézmény 

alkalmazottaival: gyermekorvos, fogorvos, védőnő. 

 Megbecsüli kollégái munkáját. 

Munkakörülmények 
 Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A leltári tárgyakért és az általa használt 

eszközökért felelősséggel tartozik. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja a telefont, magánügyeit gyorsan 

(mindössze 2-3 percben), intézi el. 

 Az intézményi telefont magánbeszélgetésre csak a vezető engedélyével szabad használni. 

 

Kelt: Leányfalu, 20 ……………………….                                                   

 

                                                                                       

                                                              ………………………………………. 
                                                                   munkáltató 

 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 
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………………………………………….   
                                                                                                           munkavállaló 

Munkaköri leírás 

1.Munkavállaló neve:  ........................................................................................................................................  

2.A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. 

OM azonosító: 202153 

3.Munkavállaló munkakörének megnevezése: intézményi élelmezésvezető 

4.Közvetlen felettese: óvodavezető 

5.Munkavégzés ideje: heti …….. óra 

6.Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása 

 Főbb felelősségek és tevékenységek: 

Javaslattételi joga van:  

 Az élelmezés szervezett állásaira történő munkaerő alkalmazására, jutalmazására.  

 Kezdeményezhet a beosztott dolgozó felé fegyelmi és kártérítési eljárást, munkaviszony-

megszüntetést.  

 Javaslatot tehet az élelmezés ügyvitelének korszerűsítésére. 

 Javaslatot tesz a nyersanyagnorma módosítására.  

Rendelkezési és intézkedési joga van:  

 A folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában (szervezési, technológiai és 

technikai).  

 Intézkedhet a nyersanyagok beszerzésében.  

 A beosztott dolgozók szabadságának beosztásában, dicséretek és figyelmeztetések kiadásában. 

Helyettesítés megoldása. 

Feladata: 

 Vezeti és irányítja az élelmezési üzem munkáját. 

 Ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat. 

 Elkészíti az éves beszerzési, felújítási és karbantartási javaslatot a rendelkezésre álló pénzkeret 

figyelembevételével. 

 Részt vesz a felújítási, korszerűsítési munkák előkészítésében. 

 Kiválasztja a megfelelő kondíciókkal rendelkező szállítókat. 

 Gondoskodik a nyersanyagok időben történő beszerzéséről (megrendelések, szerződések), a 

beszállított áruk szakszerű átvételéről és biztonságos raktározásáról.  

 Legkésőbb a tárgyhetet megelőző hét közepére elkészíti a tárgyhét étlapját. 

 Gondoskodik a nyersanyagkiszabás időben történő elkészítéséről. 

 Figyelemmel kíséri a korcsoportnak megfelelő tápanyagtartalom és nyersanyag biztosítását. 

 Biztosítja a táplálkozástudomány elvárásainak megfelelően az egészséges, korszerű, 

megfelelően változatos étkezést. 

 Biztosítja az élelmezési üzem, zavartalan működését és az időben történő étkeztetést. 

 Elvégzi az elkészült ételek minőségi és mennyiségi ellenőrzését. 

 Gondoskodik az ételmaradék mielőbbi eltávolításáról. 

 Gondoskodik a berendezések, gépek, edényzet és egyéb felszerelés karbantartásáról, 

folyamatos cseréjéről. 

 Elkészíti az üzem dolgozóinak munkaidő-beosztását, szabadságolási tervét. 

 Elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a dolgozók munkaköri leírását. 

 Rendszeres munkaértekezleteket tart, melyen értékeli beosztottai munkáját. 
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 Továbbá elvégzi mindazon munkaköréhez tartozó szakmai feladatokat, amelyekkel felettese 

megbízza. 

 

 

Felelős:  

 Az élelmezési szolgáltatás biztosításáért, a megfelelő, korszerű technológia alkalmazásáért. 

 Felelős – az élelmezési üzem tisztaságáért, a személyi higiéné betartásáért. 

 Felelős az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért. 

 Az élelmezés ügyviteléért, a szabályos dokumentáció kezeléséért. 

 Fokozottan felelős az intézményi tulajdon megóvásáért. 

 Elszámolási kötelezettsége van a rábízott pénzeszközökről, köteles beszámolni a rábízott 

eszközökről. 

 Felelős: az élelmezéssel kapcsolatos jogszabályok, országos és helyi rendelkezések 

betartásáért, munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért. 

Ellenőrzi:  

 Rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét és minőségét, a 

technológiai folyamatokat. 

 Az élelmezési üzem nyersanyagkészletét figyelemmel kíséri. 

 Elvégzi a havi, negyedévi és alkalmankénti raktárellenőrzéseket, s a szükséges intézkedéseket 

kezdeményezi. 

 Ellenőrzi a helyben történő tálalás rendjét. 

 Rendszeres önértékelést végez az élelmezési üzem tevékenységéről. 

 Továbbképzés: köteles rendszeresen részt venni az élelmezésvezetők részére  szervezett 

regionális és országos fórumokon, illetve továbbképzéseken. 

 Munkaruha: fehér munkaruha és munkacipő a konyhában tartózkodás esetén, plusz fehér 

köpeny és fejkendő/sapka viselése kötelező.  

 

     Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri 

feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. 

 

 

Kelt: Leányfalu,                                                     

 

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

                                                           munkáltató 

 

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem 

 

                                                           

 

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

                                                                                                       munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

 
1.Munkavállaló neve:  ........................................................................................................................................  

2.A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg 

utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3.Munkavállaló munkakörének megnevezése: szakács 

4.Közvetlen felettese: élelmezésvezető, intézményvezető 

5.Munkavégzés ideje: Heti 40 óra, napi 8 óra 

6.Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

Munkája során felelősséggel gondoskodik az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 

megoldásáról az ÁNTSZ és a HACCCP szabályainak megtartásával. Csak érvényes egészségügyi 

igazolásokkal dolgozhat. 

 

     Főbb felelősségek és tevékenységek 

 Meglévő készletek, készételek felmérése, nyersanyagok megrendelése. 

 A megrendelendő áruk listájának összeállítása, az igénylések kiadása. 

 A nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (párolása, főzése, sütése). 

 Ételek ízesítése, tárolása, adagolása, tálalása. 

 Segédszemélyzet munkájának irányítása, összehangolása. 

 Rendszeresen ellenőrzi a feldolgozásra kerülő nyersanyagok mennyiségét és minőségét, a 

technológiai folyamatokat. 

 Elvégzi az elkészült ételek minőségi és mennyiségi ellenőrzését 

 Az új ételek bevezetéséhez próbafőzéseket kezdeményez. 

 Figyelemmel kíséri a konyha felszereltségének állapotát, jelzi a felettesének a karbantartás, 

javítás szükségességét. Gondoskodik a hulladéknak mielőbbi eltávolításáról. 

 Felelős az étel időben történő elkészítéséért, minőségéért, a tálalás és a szállítás idejének 

betartásáért. 

 Felelős - az ÁNTSZ előírásainak megfelelően – a konyha tisztaságáért, a személyi higiéné 

betartásáért és betartatásáért.  

 Felelős az ételminta szabályos eltevéséért és megőrzéséért.  

 Felelős a munkahelyi rend és fegyelem követelményeinek betartásáért. 

 Felelős higiénés és munkavédelmi előírások betartásáért. 

 
Kötelessége 

 
 A munkavállaló köteles a munkaidő beosztásnak megfelelően a munkavégzési helyen időben, 

tiszta munkaruhában, ápoltan megjelenni és közvetlen felettesénél munkára jelentkezni. 

 Köteles munkaidejében a munkaterületen tartózkodni. A munkaterületet magáncélból nem 

hagyhatja el felettese engedélye nélkül. 

 Köteles a munkából való távolmaradást a legrövidebb időn belül felettesével közölni. 

 Rendkívüli munkavégzésre a törvényes mértékig kötelezhető. 
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 Köteles a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat a munkaterületén betartani, illetve 

betartatni. 

 A munkavállaló tudomásul veszi, hogy tevékenysége során szerzett információk a szolgálati, 

valamint az üzleti titok tárgykörébe tartoznak, ezért ezeket semmi módon nem közölheti más 

személlyel. 
 A munkavállaló köteles a közvetlen felettes utasításait haladéktalanul végrehajtani, kivéve, ha 

az sérti a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírásokat, vagy a munkavállaló személyiségi 

jogait. 

 

 
 
 

Kelt: Leányfalu,                                                     

 

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

                                                             munkáltató 

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

 

 

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

                                                                                                       munkavállaló 
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Munkaköri leírás 

1.Munkavállaló neve: ………………………………………………………………………. 

2.A munkavégzés helye: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, 2016 Leányfalu, Szent Imre 

herceg utca 9-13. OM azonosító: 202153 

3.Munkavállaló munkakörének megnevezése: konyhai dolgozó 

4.Közvetlen felettese: élelmezésvezető, intézményvezető 

5.Munkavégzés ideje: 40 óra, napi munkaidő 8 óra, a munkarendben rögzítettek alapján.  

6. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása: 

Munkája során felelősséggel gondoskodik az étkezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 

megoldásáról az ÁNTSZ és a HACCCP szabályainak megtartásával. Csak érvényes egészségügyi 

igazolásokkal dolgozhat. 

 
Főbb felelősségek és tevékenységek: 

 A gyermekek és a felnőtt dolgozók étkeztetésének zavartalan lebonyolítása, a kulturált étkezés 

feltételeinek biztosítása. 

 A tízórai, ebéd, uzsonna elkészítése során kiosztott feladat elvégzése a szakácsnővel való 

egyeztetés után. 

 Az átvett élelmiszereket feldolgozza, felel az elkészített ételek minőségéért. A nyersanyagok 

minőségére vonatkozó észrevételeit jelenti az élelmezésvezetőnek vagy a szakácsnak. 

 Előkészíti a főzési anyagokat, segít az ételkészítésben és tálalásban. 

 Köteles a berendezési tárgyak állagára vigyázni. 

 Felelős a fertőtlenítő és tisztítószerek rendszeres használatáért, az étkezéssel kapcsolatos 

higiéniai szabályok maximális betartásáért. 

 Betartja az élelmiszerek tárolására vonatkozó szabályokat. 

 Feladatkörébe tartozik a konyha, raktárak, fehér és fekete mosogató, húselőkészítő, öltöző, 

zuhanyzó, WC, valamint a konyha és öltöző közötti folyosó takarítása és nagytakarítása. Az 

időnkénti rendszerességgel ütemezett nagytakarításokat a fent nevezett helyiségekben 

kötelesek elvégezni. 

 Főzés és étkezés után az edényeket II-III. fázis betartásával elmosogatja, és a helyére teszi. 

 Étkezés után az ebédlőt és a konyhát kitakarítja, asztalokat lemossa, fertőtlenítőszer 

alkalmazásával felmos. 

 Az ételhulladékot összegyűjti, külön zárható vödörbe teszi és tárolja a kijelölt helyen. 

 Használja a konyhai robotgépet. 

 A szemetes edényt naponta –többször is- kimossa és fertőtleníti. 

 A bútorzat, a mosogatók, ajtók, kilincsek fertőtlenítő törlését, lemosását végzi. 

 Péntekenként nagytakarítást végez az ebédlőben és a konyhában, melynek során lemossa a 

bútorokat és csempéket, kimossa a hűtőszekrényeket. 

 A munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi szabályokat kötelesek betartani. 
 A konyhai dolgozó élelmiszert a munkaterületre nem hozhat be. 

 Táskájukat felszólításra kötelesek az intézmény vezetőinek megmutatni, amikor a 

munkahelyüket elhagyják. 

 Ebéd csak ételhordóban vihető el. 

 A mosogatásnál vagy használatnál eltört edényt félreteszi, és azt jelzi az élelmezésvezetőnek. 

 A teljes munkaruha és védőfelszerelés használata kötelező. 
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 Balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat, köteles a munkahelyén pontosan, 

munkaruhában, tisztán, gondozottan megjelenni olyan időpontban, hogy munkaidejének 

kezdetekor a munkavégzésre készen álljon. 

 A háztartási gépeket rendeltetésszerűen használja, ügyel a biztonságtechnikai, baleset- és 

munkavédelmi előírásokra. 

 Az étkezőben, konyhában az intézmény egész területén dohányozni szigorúan tilos!! 

 Munkaterületét munkaidőben csak intézményvezető (helyettes) engedélyével hagyhatja el. 

 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi 

vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használja telefont, magánügyeit gyorsan 

(mindössze 2- 3 percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. 

 Munkájával a szakácsot segít. 

 Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hasson a gyermekek fejlődésére. Tisztelje a gyermeket, a szülőt, 

kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen jellemző. A tudomására jutott információkat 

titokként kezelje, titoktartásra kötelezett. 

 Szükség esetén a Munka Törvénykönyvében foglaltak szerint túlmunka végzésére kötelezhető. 

 Elvégzi mindazokat a feladatokat, mellyel a vezető megbízza. 

 

 
 
 
 

Kelt: Leányfalu,                                                     

 

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

                                                           munkáltató 

 

 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért felelősséggel tartozom.  

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, elfogadom, egy példányát átvettem: 

 

 

 

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

                                                                                                       munkavállaló 
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Az adatkezelési szabályzat határozza meg az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és 

különleges adatok adatkezelésének és adattovábbításának rendjét. 

I. Általános rendelkezések 

1. Az adatkezelési szabályzat célja 

az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi 

követelmények szabályozása. 

Célja az adatkezelésben érintett személyek – egyértelmű és részletes – tájékoztatása az adataik 

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

2. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat jogszabályi alapja 

 az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

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

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 

2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet), 

 Magyarország Alaptörvénye 

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

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény; 

 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005.(XII.29.) kormányrendelet 

 a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény, 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 

 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

3. Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja és hatálya 

Az adatkezelési szabályzat megtartása az intézményvezetőre, valamennyi közalkalmazottjára és 

más munkavállalójára, továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekekre, szüleikre nézve 

kötelező érvényű. 

Az elfogadás időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására törvények vagy 

rendeletek módosítása esetén kerül sor. 

Jelen szabályzat hatályba lépésével minden korábbi vonatkozó belső utasítás hatályát veszti. 
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Jelen Szabályzat célja,  

hogy a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha (székhely:2016 Leányfalu, Szent Imre herceg 

utca 9-13; OM azonosító: 202153) mint adatkezelő (a továbbiakban: Óvoda) által kezelésében 

lévő személyes adatokról vezetett nyilvántartások jogszerű rendjét meghatározza; biztosítsa, hogy 

az Óvodával kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a mindenkor hatályos 

jogszabályi feltételek mentén kezelje, tárolja, továbbá e természetes személyek személyes adataik 

védelméhez való jogai ne sérüljenek. 

 

Jelen Szabályzat alkalmazandó, 

minden olyan esetben, amikor az Óvoda természetes személyek személyes adatait részben vagy 

egészben automatizált módon kezeli, valamint olyan esetekben is, amikor a személyes adatok nem 

automatizált adatkezelése valamely nyilvántartási rendszer részét képezi, vagy ilyen nyilvántartási 

rendszer részévé kívánják azt tenni. 

 

Személyes adatnak  

minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. 

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 

azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó 

egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint ezen adatokból levonható, érintettre 

vonatkozó következtetés. 

 

Adatkezelésnek minősül 

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, 

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

Az Óvoda, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Info törvény 3. § 9. pontja szerinti 

adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a meghatározott személyes adatok kezelésére, 

személyes adatok kezelésének célját meghatározni, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozni és azokat végrehajtani. 

Jelen Szabályzat kiterjed 

1. az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

természetes személyekre, 

2. az Óvodával jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve – kiskorú személy esetén 

– törvényes képviselőikre, 

3. az Óvodával jogviszonyban nem álló, de az Óvodával egyéb módon kapcsolatot létesítő 

természetes személyekre (pl. az intézmény iránt érdeklődők, és szüleik), illetve – kiskorú 

személy esetén – törvényes képviselőikre, 
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4. azon természetes személyek személyes adataira, akik az (1), illetve (2) alpontokban 

meghatározott jogviszonyt kívánnak az Óvodával létesíteni, illetve – kiskorú személy 

esetén – törvényes képviselőikre, 

5. az Óvoda által szervezett és bonyolított – a felvételi eljárást megelőző – óvodai 

jelentkezésben részt vevő, és ezzel adatokat szolgáltató természetes személyekre, illetve – 

kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre, 

6. minden olyan személyre, aki az Óvoda használatában álló domain alatt üzemeltetett 

honlapot (www. leanyfaluovoda.com) látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az 

Óvoda részére, vagy akinek a nyílt hálózaton keresztül csatlakozást biztosító eszközén a 

honlap adattárolást végez, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kér. 

4. Fogalmak 

A Szabályzat alapját képező GDPR rendelet, továbbá az Info törvény hatályos rendelkezései 

értelmében: 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy. 

  azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 

és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok; 

 egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról; 

 közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ, 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló, vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.  
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 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez.  

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt, az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

 közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy 

vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza 

meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval; 

 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen 

gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 

rögzítése. 

 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges.  

 adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából történő megjelölése útján; 

 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.  

 adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

által végzett adatkezelési műveletek összessége; 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy 

rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 

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

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

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

adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 
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 adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége. 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 

 adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, 

módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

 profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely 

az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági 

helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, 

megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó 

jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul; 

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  

 nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

 adatrögzítés: a nyilvántartásban szereplő adatok számítástechnikai adathordozóra felvitele, az 

adatok érdemi mérlegelése nélkül. 

 adatszolgáltatás: egy személyre vagy személyek meghatározott körére vonatkozóan a 

nyilvántartott adatokról vagy azok részéről harmadik személy részére adathordozón történő 

információ nyújtása. 

 adatvédelem: a nyilvántartott adatok illetéktelen személyekhez való hozzájutásnak 

megakadályozása, 

 másolat: a nyilvántartott adatoknak bármilyen adathordozón és terjedelemben történő 

sokszorozása, 

 szolgálati titok: minden olyan adat, amelynek illetéktelen személlyel való közlése 

veszélyezteti a zavartalan oktatói, nevelői tevékenységet, a gazdálkodás rendjét vagy érdekeit. 

5. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre 

Az Óvoda által kezelt személyes adatokat kizárólag az Óvoda munkavállalói, illetve az Óvodával 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri kötelezettségeik 

teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg. 

Az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló minden 

olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében személyes adatot kezel, köteles 

a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori megtartásával a személyes adatot 
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védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést megakadályozni, továbbá 

biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített célra felhasználják fel. 

A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek – kötelezettek általi – teljesítéséért az 

Óvoda vezetője felelős.  

Az Óvoda vezetőjének jelen Szabályzatból eredő hatásköre különösen: 

 Az „Óvoda által kezelt és őrzött adatok köre” fejezetben meghatározott adatrögzítések 

felügyelete, illetve érintettektől az adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzésének 

ellenőrzése, 

 a „Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés” fejezetben meghatározott 

adattovábbítás teljesítése, 

 az „Adatbiztonsági szabályok fejezet” szerinti adatbiztonsági előírások és technikai 

megoldások folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, valamint javítására való 

javaslat tétele, 

 a tájékoztatás megadásának biztosítása, betekintés engedélyezése, módosítási, illetve 

törlési kérelem teljesítése, panaszok elbírálása 

 az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának egyedi 

kérelemre történő igazolása, 

 az adatkezelési nyilvántartás vezetése, 

 az adatvédelmi incidens bejelentése, nyilvántartása, illetve a szükséges tájékoztatások 

megadása, 

 jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata és a 

módosítások átvezetése. 

Amennyiben az Óvoda az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja elvégezni, úgy jogosult 

azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében ellátni. A megbízási szerződésbe a felek 

kötelesek külön meghatározni a titoktartási kötelezettség teljesítésére, illetve megszegése 

következményeire vonatkozó rendelkezéseket. Az Óvoda által megbízott adatfeldolgozó szervezet 

további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult. 

Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Óvoda kezeli, illetve 

őrzi, köteles a személyes adataiban bekövetkező változást – e változást követő – 8 napon belül 

jelezni az Óvoda vezetőjének a tunderovikert@gmail.com e-mail címen vagy bejelentése papír 

alapú benyújtása útján. 

Illetékességek 

Az óvoda vezetője: 

o biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését 

o biztosítja a szabályozás megismerhetőségét 

o ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges korrekciókat 

o eljár a szabályozás megsértéséből eredő - helyben kezelhető - panaszok esetén 

Az óvodavezető - helyettes 

o biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak ellenőrzését 

o kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával, fejlesztésével 

kapcsolatban 

o előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az 

óvodavezető elé terjeszti azt engedélyezésre 
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Óvodatitkár 

o személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi nyilvántartási és 

adatvédelmi adatokat 

o ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat 

o rendszeresen ellenőrzi és értékeli az óvodavezető felé a szabályozás előírásainak 

megvalósulását 

o kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés erősítésére 

Óvodapedagógusok 

o betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit 

o kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, szabálykövetés 

fejlesztését 

6. Az adatkezelés, adatfeldolgozás elvei 

Az Info törvény figyelembevételével: 
 Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt a törvény vagy 

törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 

elrendeli.  

 Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 

kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek 

és törvényesnek kell lennie. 

 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata 

az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az 

adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz 

szükségesek. 

 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell 

a személyes adatok megfelelő biztonságát. 

A GDPR rendelet II. fejezet elvei figyelembevételével: 

 Az Óvoda tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és 

adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. 

 Az Óvoda személyes adatot meghatározott, jogszerű célból kezel. 

 Az Óvoda adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel. 

 Az adatkezelés során az Óvoda a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli. 

 Az Óvoda az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel. 
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 Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás 

egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra. 

 Az Óvoda gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi partnerével megismerteti és 

elfogadtatja. 

 Az adatok felvétele és kezelése kizárólag a tisztesség és törvényesség elvének betartásával 

történhet. 

 Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig 

terjedhet. 

 Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

 Az érintett általi adatszolgáltatás jogalapját  az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. 

 Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az 

adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 

 Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához 

szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. 

 Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 

 Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai 

tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti 

esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, 

korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott 

esetekben. 

 Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul - módosíthatja, vagy visszavonhatja. 

 Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi 

előírások alapján kell elvégezni. 

 Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés 

feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek. 

 Az adat törlési, irat megsemmisítési eljárásra a hatályos jogszabályok, valamint az Óvoda 

belső irányelvei és szabályai az irányadóak. 
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II. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

 
Intézményünk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs 

rendszerébe (KIR) bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program 

keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

A nyilvántartott adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 41. §-a rögzíti. 

Személyes adat meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint 

az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

Intézményünk nyilvántartja az alkalmazottak személyes adatait, amelyek a foglalkoztatással a 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosak. Ezeket az adatokat biztonsági okokból, a 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése szerint, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezeli. 

Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandók az alábbiak szerint. 

1. A közalkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai 

Az intézmény közalkalmazottjait érintő személyes adatokat dolgozónként, minden esetben, 

együttesen kell tárolni és személyi anyagként kell kezelni, nyilvántartani.  

A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli. 

Az intézményvezető személyes adatait a fenntartó kezeli, tartja nyilván. 

A személyi anyag tartalma 

a) személyes adatok iratai: 

 az alapnyilvántartás adatnyilvántartó lapja, 

 végzettséget igazoló oklevelek másolata, 

 önéletrajz, 

 erkölcsi bizonyítvány, 

 kinevezés, 

 besorolásról, ill. áthelyezésről rendelkező iratok, 

 minősítés, 

 közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

 hatályba lépő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

 közalkalmazotti igazolás másolat, 

 hatályos fegyelmi ügyek 

b) közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok: 

 juttatásokkal kapcsolatos iratok (kitüntetés, jubileumi jutalom, külön juttatás), 

 eseti jutalom, képzésre kötelezés, tanulmányi szerződés, egyéb jóléti ügyek, 

 közalkalmazotti jogviszonyt érintő egyéb iratok (pályázat, nyilatkozat, kártérítés stb.) 

 fizetés nélküli szabadság nyilvántartása 

 

A közalkalmazottak nyilvántartott adatai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

tv. 41. §-a és a 1992.évi XXXIII. törvény alapján 
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Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, 

pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. 

{Nkt. 41.§(2)} 

 név, születési hely és idő, állampolgárság; 

 lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám; 

 munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 

besorolással kapcsolatos adatok, 

- kitüntetések, díjak és más elismerések, címek. 

- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

- munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre 

kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat 

terhelő tartozás és annak jogosultsága, 

- szabadság, kiadott szabadság, 

- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

- a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

A közalkalmazott 

I.– neve (leánykori neve) 

– születési helye, ideje 

– anyja neve 

– TAJ száma, adóazonosító jele 

– lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

– családi állapota 

– gyermekeinek születési ideje 

– egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

II. 

– legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

– szakképzettsége(i) 

– iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott 

munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

– tudományos fokozata 

– idegennyelv-ismerete 

III. 

– a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, 

– a munkahely megnevezése  – a megszűnés módja, időpontja 

IV. 

– a közalkalmazotti jogviszony kezdete 
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– állampolgársága 

– a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

– a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló    időtartamok 

V. 

– a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

– e szervnél a jogviszony kezdete 

– a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-

száma 

– címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

– a minősítések időpontja és tartalma 

VI. 

– személyi juttatások 

VII. 

– a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama: 

VIII. 

– a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

IX. 

A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. § (1)–

(2) bek.] 

Személyi irat 

 
 A közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, mely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását 

kezdeményező iratokat is), fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően 

keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást 

tartalmaz. 

 A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint 

az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve 

kell iktatni és kezelni. 

 A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók: 

- a személyi anyag iratai 

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

- a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más 

jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 

- a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó 

iratok. 

 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 
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A személyi irat kezelése 

 

 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és 

kezelése, a nyilvántartó rendszer működtetése az intézményvezető feladata. 

 A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a Kjt. 83/D §- ban 

meghatározott személyek, azaz: 

- a közalkalmazott felettese 

- a minősítést végző vezető (intézményvezető helyettes) 

- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv 

- munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság 

- a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyészség és 

bíróság 

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

feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

- az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, üzemi baleseteket kivizsgáló 

szerv és a munkavédelmi szerv. 

 A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén, a közalkalmazotti 

jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek. 

 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással együtt 

össze kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más nem tárolható. 

 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, 

az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni. (Az irat megnevezését, keletkezésének sorszámát a 

munkáltatói iktatás tartalmazza.) 

 A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyben jelölni kell a 

személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapján 

és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a 

személyi anyag részeként kell kezelni. 

 A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve alapnyilvántartásba 

a Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak 

betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.évi CXXV.törvény 42.§-

ában foglalt eseteket. 

 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési 

lapot le kell zárni. A jogviszony megszűnése után a személyi anyagot és iratokat az 

irattározási tervnek megfelelően (az iratgyűjtőn az irattározás tényét, időpontját, az 

iratkezelő aláírását feltüntetve) kell irattározni. 

 A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnéséről számított 50 évig kell megőrizni. 

 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az 

iratokat elzárva az intézmény páncélszekrényében kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és 

a megsemmisülés (tűz, víz) megakadályozása érdekében. 
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1.1. A közalkalmazottak adatainak továbbítása 

 
Ezek az adatok – a törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó 

célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, 

rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző 

közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a 

nemzetbiztonsági szolgálatnak. {Nkt. 41.§(5)} 

 A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a 

juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári 

jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetik. {Nkt. 41.§(6)} 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a 

pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. A pedagógusigazolvány 

elkészítéséről a KIR adatkezelője gondoskodik. {Nkt. 41.§(6) és 63.§ (3)} 

 

A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének alaptörvényi szintű szabályának megfelelően 

az óvodai alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére is továbbítható 

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a pedagógusok minősítése 

lefolytatásának céljából. Ezen adatok rögzítésével, továbbításával és kezelésével az 

intézményvezető megbízhatja a vezetőhelyettest, munkaközösség vezetőt. 

A minősítésben, értékelésben résztvevő vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül 

gondoskodik arról, hogy a folyamatba bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és 

tárgyilagos értékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

 

A munkáltató a közalkalmazottakról szóló törvény 5. számú mellékletében meghatározott 

adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). Az 5. 

számú mellékletben nem szereplő körben – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – 

adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.  

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott 

neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott 

előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. {83/B. § (2) } 

A munkáltató közalkalmazotti alapnyilvántartási rendszere más adatrendszerrel nem kapcsolható 

össze. 

A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan 

módon szolgáltatható adat. 

 

A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba – az érintetten kívül – a következők 

jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban 

meghatározott feladataik ellátása céljából: 

 a közalkalmazott felettese, 

 a minősítést végző vezető, 
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 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

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

bíróság, 

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

megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

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

 üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv 

1.2. Adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogok, kötelezettségek 

 Az intézmény vezetőjének a munkavégzéséhez szükséges mértékű, teljes körű 

adatkezelési, betekintési, adatrögzítési, másolatkészítési jogosultsága és adatvédelmi 

kötelezettsége van az intézmény személyi állomány adataira vonatkozóan. 

 Az intézmény vezetője által kijelölt vezetők (helyettesek, gazdasági vezető) jogosultak és 

kötelesek a gyermeki, tanügyi és pénzügyi nyilvántartásokban szereplő adatok folyamatos 

jogszerűségi, - és szabályszerűségi dokumentált ellenőrzésére (a hatáskörükbe tartozó 

területeken). 

 Az intézményvezető általános helyettese jogosult az intézmény alkalmazottainak személyi 

nyilvántartásába teljes körűen betekinteni. A betekintés vagy adatszolgáltatás során 

tudomására jutott adatot csak rendeltetésének megfelelően használhatja fel, és csak arra 

feljogosított személynek hozhatja tudomására.  

 Az óvodatitkárnak az intézményre vonatkozóan az adatfelvételt és megváltoztatást nem 

tartalmazó részleges adatkezelési, betekintési, hozzáférési, másolatkészítési jogosultsága 

és adatvédelmi kötelezettsége van. 

 A közalkalmazott kizárólag saját nyilvántartott adatait illetően jogosult a nyilvántartásba 

történő betekintésre, helyesbítésre, adatainak megismerésére, másolat, kivonat kérésére és 

felelős azért, hogy az általa átadott adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak 

legyenek. 

 A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, 

azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. 

Tájékoztatást kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, 

személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről. 

 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az 

intézményvezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a 

munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak 

legyenek. 

 Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást írásban kell rögzíteni. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése 

szempontjából az érintett dolgozónak ismernie kell, így különösen:  

- a kezelendő adatok meghatározását,  

- az adatkezelés időtartamát,  

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=16476.620699&kif=K%C3%B6zalkalmazottak+jog%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l+*#foot337
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- a felhasználás célját,  

- az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,  

- adatfeldolgozó igénybevételének tényét, az érintett aláírását, amellyel hozzájárul 

adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 

Az adatkezelésben érintett személyek tájékozódási joga  
Azon természetes személyek, akiknek az Óvoda által kezelt és őrzött személyes adatait az Óvoda 

a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli, tájékoztatásra jogosultak 

 a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

 az adattovábbítás szabályairól, 

 a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségéről, 

 az adatkezelő Óvoda, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint 

 a jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

bíróság). 

 A tájékoztatás megadásáért, illetve megküldéséért, továbbá a jelen Szabályzat 

www.leanyfaluovoda.com oldalon történő elérhetővé tételéért az Óvoda vezetője felel. 

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

adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni 

az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

 A közalkalmazott, a gyermek vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, javítását, amelyet az 

adatkezelő köteles teljesíteni.  

 A közalkalmazott, a tanuló illetve gondviselője jogosult megismerni, hogy az adatkezelés 

során adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. 

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

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

vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján kérheti. 

 Az érintett közalkalmazott, gyermek illetve gondviselője kérésére az intézményvezető 

tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 

meg az adatokat.  

 Az intézményvezető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető 

formában köteles megadni a tájékoztatást. 

 

Az adatkezelésben érintett személyek tiltakozási joga 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

  az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 

törvény rendelte el; 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény 

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

http://www.leanyfaluovoda.com/
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 Az intézményvezető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban 

tájékoztatni. 

 Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést –beleértve a 

további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint 

a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

 

Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett 

közalkalmazott, gyermek vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, és 

kártérítést kérhet.  

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

ellen.  

Adattörlés, adathelyesbítés, módosítás csak intézményvezetői engedéllyel történhet.  

Ha a dolgozóra vonatkozó személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 

személyes adat az intézmény rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő munkatárs 

helyesbíti. Az adatkezelő munkatárs megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett 

dolgozó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége 

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

  

A személyes adatot a dolgozó írásbeli kérelme alapján törölni kell, ha  

- kezelése jogellenes;  

- az érintett kéri;  

- az hiányos vagy téves,  

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 

lejárt;  

- azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.  

A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a 

levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.  

 Törlés helyett a személyes adatot zárolni kell, ha az érintett dolgozó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési 

cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a dolgozót, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A helyesbítésről, 

zárolásról, megjelölésről, és a törlésről szóló értesítés mellőzhető, ha az a dolgozó jogos érdekét 

nem sérti. 

 

Ha az adatok továbbítása elektronikus úton történik, akkor a személyes adatok technikai 

védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának legalább az alábbi 

védelmi intézkedéseket kell tennie:  
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- ellenőrzés,  

- jelszavas védelem,  

- mentés CD-re,  

- adatok kinyomtatása,  

- adatok továbbítása után a hálózatról való törlés.  

 

Külső ellenőrzési jogosultság az adatvédelmi hatóság által megbízott személyeket illeti meg, akik 

felvilágosítást kérhetnek, betekinthetnek az adatok nyilvántartási rendszerébe, megismerhetik az 

adatkezelés intézményi gyakorlatát, beléphetnek az adatkezelő helyiségekbe. 

1.3 Személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősségi viszonyok szabályai 

Az intézmény alkalmazottainak személyes adatait  

 a foglalkoztatással kapcsolatosan,  

 a juttatások kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével,  

 állampolgári jogok és kötelességek teljesítésével,  

 nemzetbiztonsági okok alapján szabad a közoktatási törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése céljából a célhoz kötötten felhasználni.  

Az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért és célhoz kötött továbbításáért az 

intézményben:  

 az intézményvezető és kijelölt helyettese,  

 az érintett alkalmazott felettese,  

 a munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott (óvodatitkár),  

 az alkalmazott (a saját adatainak közlése tekintetében) tartozik felelősséggel.  

 Az alkalmazott, felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott, bejelentett 

adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.  

 A minősítést végző dolgozó felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés 

folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos 

minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.  

 A munkaügyi feladatot ellátó dolgozó felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, 

hogy a megfelelő személyi iratra az adatot a keletkezésétől, illetőleg változásától számított 

legkésőbb 10 munkanapon belül rávezessék az alábbi esetekben: az alkalmazott által 

szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítésekor és kijavításakor, ha az alkalmazott nem az 

általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy helyesbítését kéri, kezdeményezi.  

 A munkaügyi feladatot ellátó alkalmazott (óvodatitkár) felelősségi körén belül köteles:  

- gondoskodni arról, hogy az általa kezelt − alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő 

− adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a 

jogszabályi rendelkezések tartalmának,  

- A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat 

vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés. 

- az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését 

kezdeményezni, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak 

már nem felel meg.  
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- Ha a közalkalmazott/alkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását 

vagy helyesbítését kéri, kezdeményezze az óvodavezetőnél az adathelyesbítés, 

illetve kijavítás engedélyezését. 

- A közalkalmazott/alkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes 

adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

1.4.Panaszkezelés 

Amennyiben a személyes adatok jogosultja azt észleli, hogy személyes adataihoz való jogát az 

Óvoda adatkezelése során az Óvoda megsértette, úgy jogosult az Óvoda vezetőjéhez fordulni.  

Az Óvoda vezetője a panasz közlését követő haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a panasz 

közlését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz előterjesztőjét a panasz alapján tett 

intézkedéseiről, illetve elutasításáról, továbbá ezek ténybeli és jogi indokairól. 

Amennyiben a panaszt az Óvoda vezetője megalapozottnak találja, úgy köteles megtenni a 

személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a panasszal érintett 

adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden olyan személyt, 

illetve szervet, aki (amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították. 

 

A panasz elutasítása esetén a panasz előterjesztőjét tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről 

(így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint bíróság 

eljárása). 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: 

Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági 

eljárás van folyamatban.  

A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

telefon: +36-1-391-1400 

fax: +36 -1-391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

internetcím: www.naih.hu 

 

Az érintett az adatkezelő székhelye, avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz 

fordulhat személyes adatai védelme érdekében. 

 

A panaszról, illetve az elbírálása során keletkezett tájékoztatásról az Óvoda vezetője 

jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés helyén, második 

példányát az Óvoda vezetőjénél kötelező öt évig megőrizni. 
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2. A jogviszonnyal rendelkező gyermekek nyilvántartott és kezelt adatai  

(a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 41. §-a alapján) 

A köznevelési intézmény a gyermek alábbi adatait tartja nyilván: 

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

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

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

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

 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 

- az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

- jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

- a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, 

- kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

- a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

- a gyermek oktatási azonosító száma, 

- mérési azonosító. 

2.1. A gyermekek adatainak továbbítása, gyermekek adatainak védelme  

Az Óvoda a gyermekekhez kapcsolódó személyes adatok alapján köteles vezetni a 

törzskönyveket, a beírási naplókat, a csoportnaplókat, valamint a jogszabályok alapján kötelezően 

előírt nyilvántartásokat. 

 

Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok 

az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

 

 A gyermek neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, 

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

és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, 

mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a fenntartó, bíróság, rendőrség, 

ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 

szolgálat részére, 

 óvodai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához,  

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

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

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

gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 

egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

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

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
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telefonszáma, a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekre vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából 

a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, (Nkt.41.§(7)) 

 A gyermek sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, 

magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei 

és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, óvodai fejlődésével, valamint az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeinek, az iskolának továbbítható. (Nkt.41.§.(8)) 

 A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. (Nkt.41.§(9)) 

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

oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

eljárni. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.  

(Nkt. 42.§ (3)) 

 

Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az 

általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. Továbbításra az Óvoda, mint 

adatkezelő jogosult. Az adattovábbítás az intézményvezető aláírásával, írásos megkeresésre postai 

úton ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. 

E-mailen történt megkeresés esetén elektronikus formában, a megfelelő adatvédelem 

biztosításával kézbesíthető. Intézményen belül személyes adat kizárólag papír alapon zárt 

borítékban adható tovább. 

 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell 

tartani. 

Az előzőekben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

2.2. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 

 Az intézmény vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és az intézményi Adat-és 

iratkezelési Szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 

 Az intézményvezető helyettes a munkakörükkel összefüggő adatkezelésért tartozik 

felelősséggel. 
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3. Az adatkezelés intézményi rendje 

 Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a 

szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e, vagy önkéntes. 

 A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. 

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

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával 

együtt fel kell tüntetni. (foglalkozás, munkahely, TAJ.sz...) 

 A szülőt külön tájékoztatni kell arról, ha különleges adatról van szó, amelynek 

kezeléséhez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásoshozzájárulását 

írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az 

intézményvezető határoz. 

 A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az 

intézményvezető, illetve az intézményvezető helyettes veszik fel. A köznevelési törvény 

alapján a nyilvántartott adatok körébe nem tartozó önkéntes adatszolgáltatáshoz, a szülő 

írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló biztonságos őrzéséről az 

intézményvezető gondoskodik. 

 Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló „Felvételi és mulasztási” naplót 

gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik. 

 Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógusok foglalkozási „Csoportnaplót” vezetnek. 

 A felvételi és mulasztási, valamint a Csoportnapló, a gyermekek óvodai fejlődésével 

kapcsolatos adatok „Fejlődési napló”, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok 

biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik. 

 A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munkavédelmi felelős 

és a csoportos óvodapedagógus. 

 A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges 

adatok kezelésében közreműködik az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes, 

óvodatitkár, élelmezésvezető. 

 Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idő 

naplók esetében, valamint pedagógiai szolgálati iratok és a gyermekek ellátása, juttatásai, 

térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év szerint. 

 A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében gondoskodni 

kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyermekekről tárolt személyes 

adatok törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek. 

 A gyermekekre vonatkozó minden adat továbbítása az intézményvezető, intézményvezető 

helyettes aláírásával történhet. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítési rend szerint kell 

eljárni. 

Az óvoda vezetőjének feladatai 
 a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése. A névsort és a nyilvántartásokat 

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

biztosítja, 

 gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, jegyzőkönyv kezelése, a jogszabályban 

meghatározottak szerint, 
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 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére 

vonatkozó adatok, valamint ezen adatok jogszabályban előírt adattovábbítására vonatkozó 

iratok kezelése, 

 nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj megállapításához 

szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében 

feladatkörén belül részt vesz az intézményvezető-helyettes, óvodatitkár, élelmezésvezető, 

 az adattovábbításról szóló iratok kezelése és az iratok előkészítőjének kijelölése, 

 az adattovábbításról szóló iratok kiadása, 

 köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő megsemmisítéséről, ha azok 

nyilvántartása már nem tartozik a köznevelési törvényben és jelen Szabályzatban leírt 

célok körébe. 

A felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés 

Amennyiben az Óvoda óvodai ellátásra az Óvoda fenntartója felvételi eljárást hirdet, a felvételi 

eljárásban való részvétel feltétele, hogy a felvételét kérő személy egyes személyes adatait az 

Óvoda számára megadja.  

A felvételi eljárásban résztvevő személy a személyes adatokat, illetve az adatok konkrét célból 

történő adatkezeléshez való hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatának megtételével adja meg azt 

az Óvoda számára.  

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, az így megismert személyes adatokat az Óvoda 

kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során 

jogosult felhasználni.  

 A felvételi eljárásban való részvételhez feltétlenül szükséges személyes adatok a 

következők: 

 felvételi eljárásban részt vevő gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, 

lakcíme, tartózkodási helye, 

 gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek neve, lakcíme, tartózkodási helye, 

elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím). 

Amennyiben a felvételi eljárásban részt vevő személy korábban állt már óvodai jogviszonyban 

más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő adatokat is: 

 köznevelési intézmény neve, székhelye, OM azonosítója, 

 köznevelési intézményből való kijelentkezés időpontja. 

4. Titoktartási kötelezettség 

 Az óvoda valamennyi dolgozóját hivatásuknál fogva harmadik személlyel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel és családjával kapcsolatos minden olyan 

tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való 

kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. 

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

közlése súlyosan sértené, vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

 Az adat közlése akkor sérti, vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan 

körülményre, (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, 
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értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza, és amelynek 

bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza. 

 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymás közt valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő a 

gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésére. A titoktartási kötelezettség kiterjed 

mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten.  

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

oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

eljárni. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

 A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását 

az intézményvezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az intézményvezető 

részére javaslatot tehet az óvodapedagógus. 

 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a köznevelési törvény 

meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok nyilvántartását és továbbítását 

végzők és abban közreműködők azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

 A köznevelési törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban 

adatok nem közölhetők. 

5. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai  
    A közérdekű adat megismerése iránti igény 
 
( 2011.CXII.  Info törvény 26.§.,27.§, 28.§.,29.§., 30.§) 
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) 

lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – 

az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat 

be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, 

amennyiben az az igény teljesítéséhez az igénynek 29. § (1a) bekezdésében meghatározott 

szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés 

megfizetéséhez szükséges.  

A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az 

igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó 

szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz 

eleget. 

Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a 

részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló 

adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem 

állt be. 
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Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az 

igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt 

az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés 

megadható. 

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az 

adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott 

határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését 

követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

(2a) Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy 

tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett 

intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az 

Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig 

terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. 

(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az 

adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - 

költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően 

tájékoztatni kell. 

(3a) Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül 

nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő 

nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére 

rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a 

költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az 

adatkezelő részére megfizetni. 

(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a 

költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést 

a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, 

hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt 

dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, 

valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt 

az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. 

(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők 

figyelembe: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, 

valamint 

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével 

összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 
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(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály 

határozza meg. 

30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 

adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

(2) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot 

ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve 

módon kell eleget tenni.  

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában 

nem lehet eleget tenni. 

(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény 

alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését 

követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte -   

elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az 

elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben 

január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 

(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem 

magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza 

meg. 

(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény 

az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni… 

(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. 

(7) A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére 

irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.  

 

Erre való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata 

helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti. 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva 

álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő 

eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 

összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért 

megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania. 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a 

költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell 

megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem 

teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő 

a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a 

bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét 

követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő 

elmulasztása esetén igazolásnak van helye. 
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A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság 

azigénylő   pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

(Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, 

Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes 

közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. 

6. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség 

(KIR) 

A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- 

és óvodai adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az 

Oktatási Hivatal. 

A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – kötelesek 

adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek 

közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában. 

A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, azonosító 

számot ad ki annak, 

- aki óvodai jogviszonyban áll, 

- akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,  

- akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 

- akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 

- akit óraadóként foglalkoztatnak. 

A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító 

számmal rendelkeznek.  

A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a végzettségre 

és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. 

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

jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az 

igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott részére.  

A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig 

lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

Az óvoda vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok 

változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.  

Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a KIR személyi 

nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és alkalmazotti személyi 

törzsének adatállománya összekapcsolható. 

A KIR információs rendszer a következő gyermek- és óvodai adatokat tartalmazza: 

 nevét, nemét, születési helyét és idejét, társadalombiztosítási azonosító jelét, oktatási 

azonosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, sajátos 

nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, jogviszonyával 

kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét 

és befejezésének idejét, jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 
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nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, jogviszonyát megalapozó 

köznevelési alapfeladatot, nevelésének, oktatásának helyét, tanulmányai várható 

befejezésének idejét, évfolyamát. 

A gyermeki nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a gyermek jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást 

nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére. 

A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és 

lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

központi szervének.  

A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati 

kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR adatkezelőjének.  

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes személy 

természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR adatkezelőjét. 

A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a 

köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. 

A gyermeki nyilvántartásban adatot a gyermek jogviszonya megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

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

nyilvántartásba. 

Az óvoda által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, 

valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével való 

kapcsolatfelvétel céljából a szükséges adatok a rendőrség részére továbbíthatók. 

 

A KIR információs rendszer a következő alkalmazotti adatokat tartalmazza: 

 nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, oktatási azonosító számát, 

pedagógusigazolványa számát, végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: 

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

végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

munkaköre megnevezését, munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

munkavégzésének helyét, jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és 

idejét, vezetői beosztását, besorolását, jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

munkaidejének mértékét, tartós távollétének időtartamát. 

 

Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a 

pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére. 

A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 

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

nyilvántartásba. 
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7.Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

Az Óvoda a www. leanyfaluovoda.com honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a 

hírlevél/tájékoztató szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett 

önkéntesen megadott konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulására – kezelni a 

honlapot látogató személyek (a jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes adatait, 

illetve egyes személyes adatait.  

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap által nyújtott szolgáltatások hatékonyabbak, 

biztonságosabbak és a Felhasználó igényeihez igazítva személyre szabottak legyenek, másrészt a 

hírlevél/tájékoztató szolgáltatás igénybevétele során a személyre szabott tartalom kialakítása és 

statisztikai adatgyűjtés.  

Az Óvoda által végzett adatkezelés további célja, hogy a Felhasználókat azonosítani, a honlap 

használata során jelzett hibákat javítani, a Felhasználókat – a jelen Szabályzatból Felhasználókat 

megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről – tájékoztatni, a honlap használatával kapcsolatos 

esetleges vitás helyzeteket kezelni tudja. 

Amennyiben Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen 

üzletszerzés céljára felhasználja, úgy az adatkezelés az ilyen célú engedély visszavonásáig 

(hírlevél/tájékoztatóról történő leiratkozás) terjed. 

A honlap a Felhasználó által önként átadott személyes adatokon túl – a honlap látogatásának 

tényénél fogva – a Felhasználó végberendezésében adattárolást (ún. cookie), illetve az ott tárolt 

adatokhoz való hozzáférést kérhet, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további 

látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom 

eljuttatása és piackutatás céljából. 

A cookie-k használatához a Felhasználónak hozzájárulását minden esetben meg kell adnia, a 

honlapon megjelenő „Ez a weboldal cookie-kat használ.” tájékoztató mellett, e hozzájárulás 

megadására megadott „Megértettem, elfogadom” ikon engedélyezésével.  

A hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai 

nem működnek megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a rendszer 

megtagadhatja. 

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Óvoda kezelésébe 

kerülnek. Ezek a következők: 

 Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztül csatlakozást biztosító 

eszközének egyes adatai; 

 Felhasználó által használat IP cím. 

E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Óvoda honlap-látogatottsági 

adatokhoz jusson, illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket 

megfelelően észlelni és naplózni tudja. 

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Óvoda által üzemeltetett honlapon 

belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát harmadik személy tudomására ne hozza.  

 

Az Óvoda nem vállal felelősséget azért, ha Felhasználó, felhasználó nevét és jelszavát harmadik 

személy tudomására hozza vagy egyébként a nyilvánosság felé közvetíti, és amelynek 

eredményeként Felhasználó személyes adataihoz való joga harmadik személy által elkövetett 

jogellenes cselekmény eredményeként sérülnek. 
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8.Adatbiztonsági szabályok 

Az Óvoda az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a személyes adat 

jogosultja jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása 

céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a mindenkor hatályos 

jogszabályokkal összhangban történjen. 

 

Az Óvoda által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az Óvoda a következőképpen tarthatja 

nyilván: 

 papír alapú iraton rögzített személyes adat, 

 elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat, 

 elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat, 

 az Óvoda honlapján közzétett személyes adat. 

 

Az Óvoda, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a személyes adatok 

jogosultjai jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés 

során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az 

adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges 

garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. 

 

A papír alapú iratot az Óvoda köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel 

ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az 

illetékes ügyintézők, illetve az Óvoda vezetője férhessen hozzá.  

A papír alapú iratok archiválását az Óvoda évente egyszer köteles elvégezni, az archivált iratokat 

az Óvoda 8 évig köteles megőrizni. 

 

Az Óvoda köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus kezelése és tárolása, 

valamint továbbítása során megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek 

ahhoz szükségesek, hogy a technika mindenkori fejlettségi szintén az Óvoda azt a technikai 

megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes adatok védelmének 

magasabb szintjét garantálja. 

 

Az Óvoda köteles az általa kezelt, illetve őrzött személyes adatokat védeni, különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
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9. Adatvédelmi incidens 

 (Az adatvédelmi incidensek kezelése: 2011.CXII.  Info törvény 25/J §-25/K § bekezdései) 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda által továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

Adatvédelmi incidens esetén az Óvoda nevében az Óvoda vezetője legkésőbb 72 órával az után, 

hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a 

személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira. 

A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és 

hozzávetőleges számuk, 

 az Óvoda, valamint az Óvoda vezetőjének neve és elérhetősége, 

 az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, 

 az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett 

intézkedések ismertetése. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat 

jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda nevében az Óvoda vezetője haladéktalanul 

köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni. 

Az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak 

hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket, nyilván kell tartani. E nyilvántartás lehetővé teszi, 

hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az adatvédelmi incidens kezelésére vonatkozó 

követelményeknek való megfelelést. 

III. Záró rendelkezések 

 
A jelen Szabályzat az Óvoda fenntartója jóváhagyásával lép hatályba. 

A jelen Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve fennálló valamennyi 

jogviszonyra alkalmazni kell.  

 

A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok 

módosulásáig érvényes. 

A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 

A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az 

intézményben kialakult szokásrend szerint történik. 

 

A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban és 

– kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű. 
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Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt előírásokat 

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

igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

 

Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti és nevelőtestület tagjai megismerték.  

Az aláírásokat a melléklet tartalmazza. 

 

 

Leányfalu, 2020…………                                 

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

intézményvezető 

 

A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem. 

 

S.sz. Név Beosztás Aláírás 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
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Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az óvodával óvodai jogviszonyban álló 

gyermekek szülei, gondviselői számára 

Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Tisztelt Szülők! 

 
Jelen tájékoztató a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Adatkezelés Szabályzata és egyéb 

belső szabályzatai (SZMSZ, Házirend), valamint a működést befolyásoló saját dokumentumai 

alapján (Pedagógia Program, Munkatervek) készült, az Európai Parlament és Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályok megtartására. 

Bármely hivatkozott dokumentum változásával a tájékoztató is módosulhat. 

A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek 

közvetlen értesítésével valósul meg. 

 

1. Adatkezelő: 

Neve: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

Cím: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Adatkezelő képviselője: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető 

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: tunderovikert@gmail.com 

 

2. Adatkezelés célja: 

2.1 Az óvodai jogviszony létrejötte 

Az adatkezelés jogalapja: hatályos jogszabályok 

Adatok megadása feltétele az óvodai jogviszony létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén 

az Adatkezelő nem tud a hatályos jogszabályok alapján jogviszonyt létesíteni a gyermekkel. 

A kezelt adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43-44. §-ai, valamint 

további ágazati jogszabályok határozzák meg. 

Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató 

aláírásával tudomásul veszi. 

2.2 Az óvodai ellátás biztosítása, kedvezmények igénybevétele 

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés) 

Adatok megadása feltétele az óvodai ellátás biztosításának. Az adatmegadás elmaradása esetén az 

Adatkezelő nem tudja garantálni a gyermek étkezési ellátását. 

A kezelt adatok körét a gyermekétkezésre és azok kedvezményes igénybevételére vonatkozó 

hatályos jogszabályok határozzák meg. 

Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató 

aláírásával tudomásul veszi. 

2.3 Részvétel az óvodai programokban 

Adatkezelés jogalapja: az intézmény működését meghatározó belső szabályzatok, 

dokumentumok (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend, Munkatervek) betartásához, 

megvalósításhoz kapcsolódó jogos érdek. 

Az Adatkezelő jogos érdeke, a fenti célból, az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó feladatai 

biztonságos és minőségileg is garantált elvégzéséhez szükséges Érintetti adatokat nyilvántartani. 

A jelentkező, az óvodai jogviszony létesítésével vállalja az egyedi óvodai szolgáltatások 

biztosításához. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a 

megrendelt szolgáltatást, így az óvodai jogviszony létesítése is megkérdőjelezhető. 

A kezelt adatok köre: 

● Szülő, gondviselő, munkahelye, napközbeni elérhetősége 

● A gyermek elvitelére jogosult személyek neve, telefonszáma 
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2.4 Óvodai program(ok)ról, szolgáltatás(ok)ról információ nyújtása 

2.4.1. Az információk nyújtása, jelentkeztetés papír alapú dokumentumon 

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása 

Az Érintett írásban tett nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján, külön 

nyilatkozatában hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, az adatok nyilvános 

megjelenéshez.  

A kezelt adatok köre:  

● név (szerinti jelentkezés óvodai programokra) 

● egyéb a program biztosításához szükséges személyes adat 

2.4.2. Az információk nyújtása elektronikus úton, regisztrált felhasználók számára 

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása 

Az Érintett írásban tett külön nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul a 

személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre: 

● Szülő, gondviselő e-mail címe 

● Felhasználó által megadott kiegészítő információk 

● egyéb a program biztosításához szükséges személyes adat 

 

3. Érintettek köre 

A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyhával jogviszonyban álló gyermekek és szülei, 

gondviselői 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

Általános szabály, alapesetben: az óvodai jogviszony időtartama. 

Az állami támogatások igénybevételéhez szükséges adatok tárolására vonatkozóan: a hatályos 

pénzügyi, számviteli jogszabályok az irányadók. 

Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig. 

 

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 

Az Adatkezelő az adatkezelés során az óvodai szolgáltatások teljesítéséhez, a vele szerződött 

adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat. 

A címzettek kategóriái: étkeztetést biztosító szolgáltató, külső fejlesztő szakemberek, IT 

üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, esetleges óvodai programok szolgáltatói. 

 

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre: 

A megismert adatokat az Adatkezelő a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével 

harmadik félnek nem adja át. 
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt 

alkalmazottai ismerhetik meg. 

7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja. 

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

Az adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján zárt 

rendszerben kezeli. 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az 

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy: 
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● az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 

● csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való 

feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen 

hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 

● az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő 

adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;  

● gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és 

védelméről. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal járó 

illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet. 

Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított 

adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik 

személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik. 

 

9. Az Érintettek jogai 

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél 

● kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 

● kérheti adatainak helyesbítését, 

● tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, 

● kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását. 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról, az 

ehhez kiadott óvodai nyomtatvány felhasználásával. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a 

jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással 

ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

 

9.1 A tájékoztatási kötelezettség ideje 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a 

személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül, 

illetve legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más 

címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor 

tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezeléséről. 

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet erről az eltérő 

célról és minden releváns kiegészítő információról. 

 

9.2. A tájékoztatás költsége 

Az Óvoda az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja. 

 

9.3 Tájékoztatás megtagadása 

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az 

Óvoda, mint Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az 

Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. 

Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Óvoda megtagadhatja a 

kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett 

ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel. 
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9.4 Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy 

közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 
Ebben az esetben az Óvoda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 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. 

 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb 

időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt 

is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. 

A kérelem elintézése díjmentes. 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz 

fordulhat. 

 

10. Jogorvoslat: 

Bármely Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, 

az Adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és 

melynek során a bíróság soron kívül jár el. 

 

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál: 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,  

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Elehetőségek: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,  

 

 

....................., 20…………. ............................................ 

 

A fenti tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. 

 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 

  törvényes szülő, gondviselő törvényes szülő, gondviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naih.hu/
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Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az Óvoda alkalmazottai számára 

Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

 

Tisztelt Kolléga! 

 

Jelen tájékoztató a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha Adatkezelés Szabályzata és 

egyéb belső szabályzatai (SZMSZ, Házirend), valamint a működést befolyásoló saját 

dokumentumai alapján (Pedagógia Program, Munkatervek) készült, az Európai Parlament és 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályok 

megtartására. 

Bármely hivatkozott dokumentum változásával a tájékoztató is módosulhat. 

A tájékoztatás az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg. 

 

1. Adatkezelő: 

Neve: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

Cím: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Adatkezelő képviselője: Szabóné Kaszás Gabriella intézményvezető 

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: tunderovikert@gmail.com 

 

2. Adatkezelés célja: 

2.1 A közalkalmazotti jogviszony létrejötte 

Az adatkezelés jogalapja: hatályos jogszabályok 

Adatok megadása feltétele a közalkalmazotti jogviszony létrejöttének. Az adatmegadás 

elmaradása esetén az Adatkezelő nem tud a hatályos jogszabályok alapján jogviszonyt 

létesíteni a munkavállalóval. 

A kezelt adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete, valamint 

további ágazati jogszabályok határozzák meg. 

Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató 

aláírásával tudomásul veszi. 

2.2 Az alkalmazotti juttatások biztosítása, étkezés igénybevétele 

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi, munkaügyi és számviteli törvényi 

megfelelés) 

Adatok megadása feltétele a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó feltételek 

biztosításának. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja garantálni a 

közalkalmazotti juttatások folyósítását. 

Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató 

aláírásával tudomásul veszi. 

2.3 Részvétel az óvodai programokban, az óvoda zavartalan működésének 

biztosítása 

Adatkezelés jogalapja: az intézmény működését meghatározó belső szabályzatok, 

dokumentumok (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend, Munkatervek) betartásához, 

megvalósításhoz kapcsolódó jogos érdek. 
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Az Adatkezelő jogos érdeke, a fenti célból, az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó feladatai 

biztonságos és minőségileg is garantált elvégzéséhez szükséges Érintetti adatokat 

nyilvántartani. 

A jelentkező, a közalkalmazotti jogviszony létesítésével vállalja az óvodai működés 

biztosításhoz szükséges adatai megadását. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő 

nem tudja biztosítani a zavartalan óvodai működést, így a közalkalmazotti jogviszony 

létesítése is megkérdőjelezhető. 

 

3. Érintettek köre 

Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyhával közalkalmazotti jogviszonyban álló 

munkavállaló. 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

Általános szabály, alapesetben: a közalkalmazotti jogviszony időtartama. 

Az állami támogatások igénybevételéhez szükséges adatok tárolására vonatkozóan: a 

hatályos pénzügyi, számviteli jogszabályok az irányadók. 

Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig. 

 

5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 

Az Adatkezelő az adatkezelés során az óvodai szolgáltatások teljesítéséhez, a vele szerződött 

adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat. 

A címzettek kategóriái: étkeztetést biztosító szolgáltató, IT üzemeltetők, webtárhely 

szolgáltatók, esetleges óvodai programok szolgáltatói (pl. személyszállítás). 

 

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre: 

A megismert adatokat az Adatkezelő a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével 

harmadik félnek nem adja át. 
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő erre felhatalmazott alkalmazottai és az 

adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. 

 

7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja. 

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

Az adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján zárt 

rendszerben kezeli. 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az 

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy: 

● az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 

● csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal 

való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz 

lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 

● az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő 

adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;  

● gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és 

védelméről. 



Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Tel.: 0626/787-960, 787-928, 70/77-13-476 

    OM azonosító:202153 

E-mail: tunderovikert@gmail.com 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2019. 118 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal 

járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az 

Érintettet. 

Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított 

adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a 

harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel 

tartozik. 

 

9. Az Érintettek jogai 

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél 

● kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 

● kérheti adatainak helyesbítését, 

● tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, 

● kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását. 

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának 

visszavonásáról. 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben 

a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja 

(indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

 

9.1 A tájékoztatási kötelezettség ideje 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a 

személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon 

belül, illetve legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan 

más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való 

közlésekor tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezeléséről. 

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet 

erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 

 

9.2. A tájékoztatás költsége 

Az Óvoda az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja. 

 

9.3 Tájékoztatás megtagadása 

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az 

Óvoda, mint Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal 

az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. 

Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik 

alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel. 
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9.4 Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek 

vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 
Ebben az esetben az Óvoda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 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. 

 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető 

legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a 

további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az 

Érintett adatait. 

A kérelem elintézése díjmentes. 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz 

fordulhat. 

 

10. Jogorvoslat: 

Bármely Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására 

is, az Adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás 

illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. 

 

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál: 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,  

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Elehetőségek: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,  

 

 

....................., 20..…………….. ............................................ 

 

 

A fenti tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. 

 

 

 

 

 __________________________ 

 közalkalmazott 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naih.hu/
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Óvodai felvétel iránti kérelem 
(Az adatszolgáltatás önkéntes, a kért adatok nem hozhatók illetéktelen tudomására) 

 

Alulírott……………………………………………………………………...kérem gyermekem óvodai 

elhelyezését. 

GYERMEK NEVE: ………………………………………………............................................ 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………........................................ 

Állampolgársága: ...……………………………………………………………………………………… 

Lakóhelye: ……………………………………………Bejelentés dátuma:….…...…………………….. 

Tartózkodási helye: ……......…………………………Bejelentés dátuma:….…...…………………….. 

 

Anyja neve: ………………………………… leánykori név: …….……………..……….….. 

Lakóhelye: ……………………………………………Bejelentés dátuma:….…...…………………….. 

Tartózkodási helye: ……......…………………………Bejelentés dátuma:….…...…………………….. 

Telefon (mobil): ………………………………………………………………………..………………. 

E-mail cím: ………………………………………………………………………………..……………. 

Munkahely (neve és címe): ………………………………………………………………..…................ 

(Amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését) 

Apja neve: ………………………………… 

Lakóhelye: ……………………………………………Bejelentés dátuma:….…...……………………. 

Tartózkodási helye: ……......…………………………Bejelentés dátuma:….…...……………………. 

Telefon (mobil): ………………………………………………………………………..………………. 

E-mail cím: ………………………………………………………………………………..…………… 

Munkahely (neve és címe): ………………………………………………………………..…............... 

(Amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését) 

 

A következő rész kitöltése kötelező, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom: 

A gyermeket egyedülállóként nevelem: igen  nem 

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők: igen  nem  

Annak a szülőnek, vagy gondviselőnek az adatai, ahol a gyermeket hivatalosan elhelyezték: 

Neve, telefonszáma: ……………………………………………………………………..…… 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e:             igen  nem 

Szakértői véleménnyel rendelkezik-e a gyermek:  igen  nem 

Van-e folyamatban szakértői vizsgálat?  igen  nem 

Jelenleg jár-e gyermek bölcsődébe?  igen  nem 

Ha igen, akkor a bölcsőde neve és székhelye: ………………………………………………… 



Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Tel.: 0626/787-960, 787-928, 70/77-13-476 

    OM azonosító:202153 

E-mail: tunderovikert@gmail.com 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2019. 121 

Jelenleg van-e a gyermeknek óvodai jogviszonya?  igen  nem 

Ha igen, akkor az óvoda neve és székhelye: ……………...…………………………………… 

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

A gyermekem felvételét a ………………………………………………… óvodába kérem. 

Az óvodaválasztás vagy óvodaváltás rövid indoklása:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………………… 

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

 

Gyermek védőnőjének neve, elérhetősége: …………………………………………………. 

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

Az óvodai felvételről szóló értesítés/határozat megküldését 

* a megfelelő kézbesítési mód aláhúzandó! 

 

 e-mailen postai úton személyesen kérem*. 

 
A felvételi kérelemben szolgáltatott adatok kezeléséhez, a felvételi eljárás teljes időtartama idejére 

hozzájárulok. 

Tudomásul veszem, hogy sikertelen felvétel esetén, az adatok további felhasználása nem lehetséges, és 

további kezelésük az Óvoda Adatvédelmi Szabályzata alapján történik. 

 

…………….., …………………… 

 

………………………………….. 

Szülő/gondviselő aláírása 

 

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői 

felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. 
(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési, 

oktatási intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az 

erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult 

hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 
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SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK 

KEZELÉSÉHEZ 

 
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a(z) 

…………………………………………………………. Óvoda, a magam és gyermekem (gyermek 

neve: …………………………………………… szül. ideje: …….………....) – önként szolgáltatott 

személyes adatát – tudtommal és hozzájárulásommal teljes körűen használja fel, tárolja, kezeli, 

továbbítja a hatályos jogszabályok, valamint az óvoda szabályzatai és egyéb pedagógiai 

dokumentumai előírásai szerint. 

Azon óvodai programok és tevékenységek esetében, melyben a jogalap a szülői hozzájárulás az 

alábbiak szerint nyilatkozom. 

Hozzájárulásom az írásban benyújtott visszavonásig érvényes. 

 
Kérjük minden pontban a megfelelő szöveg beírásával (igen/nem) szíveskedjenek nyilatkozni és 

minden oldalt aláírásukkal szíveskedjenek ellátni! 

Az üres jelölő négyzet a hozzájárulás megtagadását jelenti! 

 

ADATTERÜLET 
hozzájárulok 

igen/nem 

gyermek óvodai előjegyzése-, felvétele-, átvételekor benyújtott dokumentumok 

(születési anyakönyvi kivonat, gyermekoltási könyv, személyi igazolvány, taj kártya, 

lakcímet igazoló hatósági igazolványok) fénymásolata 

 

szakszolgálati (BTM, SNI, nevelési tanácsadás) vizsgálatra küldött gyermekek – 

beküldési kérelem, szakvélemény szülői példány, intézményi befogadó nyilatkozaton 

szülői kérelem az intézmény kijelölésére) dokumentumok fénymásolatai 

 

szülői nyilatkozat az intézményi alapdokumentumok megismeréséről (közös listán 

névvel, aláírással) 
 

szülői nyilatkozatok (hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez) házirend 

átvétele, hozzájárulás az óvodai programokon gyermeke részvételéhez, közös listán 

névvel, aláírással) 

 

fenntartói, családsegítő vagy egyéb szervezet adományai, pályázataihoz történő 

adatszolgáltatás 
 

feljegyzések, jegyzőkönyvek a fogadóórákról, szülői értekezletekről (hozzászólások, 

aláírások) 
 

az óvoda által szervezett programokon történő fotózások alkalmával készült fotókat az 

intézmény szabadon (bármilyen célból, bármikor) megjelenítheti az: 
 

● óvoda honlapján (www.leanyfaluovoda.com),  
● a csoport zárt facebook csoportjában,  
● az intézmény mindennemű rendezvényén (pl. Kiállítás)  
● Intézményi dokumentációkban (beszámolók, pályázatok,……)  
● kerületi/városi/települési folyóirat és egyéb szakmai újságban, önkormányzati 

honlapon 
 

az óvoda által szervezett rendezvények, ügyeleti időszakok, részvételi 

igényfelméréseit az óvodában nyilvánosan kifüggeszthessék 
 

térítéses fakultatív szolgáltatások igénylése, finanszírozása (torna, sakk, hittan), közös 

listán névvel, aláírással) 
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ADATTERÜLET 
hozzájárulok 

igen/nem 

óvodai (finanszírozást igénylő) programok szülői hozzájárulása (óvodai fotózás, 

kirándulás, színházlátogatás), közös listán névvel, aláírással 
 

gyermekegészségügyi szolgáltatások igénybevétele, engedélyezése (általános vizsgálat, 

fogászat, szemészet, gyógytestnevelés, ……közös listán névvel, aláírással)  

levelezési listában történő megjelenés (név, e-mail cím)  

 

 

…………………, 20……..……..………………………….. 

 

 
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, 

aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. 
(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési, oktatási 

intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló 

szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak 

(gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 

 

 

 __________________________ __________________________ 
 szülő, gondviselő szülő, gondviselő 

 neve (nyomtatott betűvel) neve (nyomtatott betűvel) 

 

 

              

 __________________________ __________________________ 
 szülő, gondviselő szülő, gondviselő 

 aláírása aláírása 
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SZÜLŐI NYILATKOZAT ADATFELHASZNÁLÁSI HOZZÁJÁRULÁS 

VISSZAVONÁSÁRÓL 

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Leányfalu Tündérkert Óvoda 

és Konyha, a magam és gyermekem (gyermek neve: …………………………………………… szül. 

ideje: …….………....), az alábbi dokumentumokban szereplő, önként szolgáltatott adatokat a 

továbbiakban nem használhatja fel, nem tárolhatja, nem kezelheti, nem továbbítja az óvodai 

adatszolgáltatásokhoz, programokhoz, rendezvényekhez. 

Azon óvodai programok és tevékenységek esetében, melyben a jogalap a szülői hozzájárulás az 

alábbiak szerint nyilatkozom. 

 

Kérjük minden pontban a megfelelő szöveg beírásával (igen/nem) szíveskedjenek nyilatkozni és 

minden oldalt aláírásukkal szíveskedjenek ellátni! 

Az üres jelölő négyzet a hozzájárulás fennmaradását jelenti! 

 

ADATTERÜLET 
hozzájárulok 

igen/nem 

gyermek óvodai előjegyzése-, felvétele-, átvételekor benyújtott dokumentumok 

(születési anyakönyvi kivonat, gyermekoltási könyv, személyi igazolvány, taj kártya, 

lakcímet igazoló hatósági igazolványok) fénymásolata 
 

szakszolgálati (BTM, SNI, nevelési tanácsadás) vizsgálatra küldött gyermekek – 

beküldési kérelem, szakvélemény szülői példány, intézményi befogadó nyilatkozaton 

szülői kérelem az intézmény kijelölésére) dokumentumok fénymásolatai 

 

szülői nyilatkozat az intézményi alapdokumentumok megismeréséről (közös listán 

névvel, aláírással) 
 

szülői szervezet, óvodaszék, alapítványi támogatások adományok (étel, tárgyi, 

pénzbeni)  
 

szülői nyilatkozatok (hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez) házirend 

átvétele, hozzájárulás az óvodai programokon gyermeke részvételéhez, közös listán 

névvel, aláírással) 
 

fenntartói, családsegítő vagy egyéb szervezet adományai, pályázataihoz történő 

adatszolgáltatás 
 

feljegyzések, jegyzőkönyvek a fogadóórákról, szülői értekezletekről (hozzászólások, 

aláírások) 
 

az óvoda által szervezett programokon történő fotózások alkalmával készült fotókat az 

intézmény szabadon (bármilyen célból, bármikor) megjelenítheti az: 
 

● óvoda honlapján (www…………….hu),  

● a csoport zárt facebook csoportjában,  

● az intézmény mindennemű rendezvényén (pl. Kiállítás)  

● Intézményi dokumentációkban (beszámolók, pályázatok,……)  

● kerületi/városi/települési folyóirat és egyéb szakmai újságban, önkormányzati 

honlapon 
 

az óvoda által szervezett rendezvények, ügyeleti időszakok, részvételi 

igényfelméréseit az óvodában nyilvánosan kifüggeszthessék 
 

térítéses fakultatív szolgáltatások igénylése, finanszírozása (sport, néptánc, angol,….,  
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ADATTERÜLET 
hozzájárulok 

igen/nem 

közös listán névvel, aláírással) 

óvodai (finanszírozást igénylő) programok szülői hozzájárulása (óvodai fotózás, 

kirándulás, színházlátogatás, közös listán névvel, aláírással) 
 

gyermekegészségügyi szolgáltatások igénybevétele, engedélyezése (általános vizsgálat, 

fogászat, szemészet, gyógytestnevelés, ……közös listán névvel, aláírással) 
 

levelezési listában történő megjelenés (név, e-mail cím)  

 

 

…………………, 20….…………………………….. 

 
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, 

aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. 
(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a 

nevelési, oktatási intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el 

kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást 

az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 

 

 

 __________________________ __________________________ 
 szülő, gondviselő szülő, gondviselő 

 neve (nyomtatott betűvel) neve (nyomtatott betűvel) 

 

 

              

 __________________________ __________________________ 
 szülő, gondviselő szülő, gondviselő 

 aláírása aláírása 
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Munkavállalói adatkezelési nyilatkozat 

 

Alulírott ................................................................................................munkavállaló tudomásul veszem, 

hogy a(z) …….Óvoda, mint munkáltatóm, a jogviszony létesítésekor felvett és a hatályos 

jogszabályok által nyilvántartásra előírt személyes adataimat nyilvántartja. 

Nyilatkozom, hogy a(z) …….Óvoda Adatkezelési Szabályzatában, valamint az Óvoda egyéb 

szabályzataiban foglaltakat tudomásul vettem, és az ezekben foglaltak szerinti személyes adataim 

kezeléséhez hozzájárulok. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy mint közfeladatot ellátó személy, nevem és beosztásom közérdekű 

adatnak minősül. 

A személyes adataimban történt változásokat 8 napon belül munkáltatómnak bejelentem. 

 

 

………………, 201…. .......................................... 

 

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

 munkavállaló 
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ALKALMAZOTTI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

kép és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához 

 

Alulírott (név: …………….., született: …………………., anyja neve: ………….., lakcím: 

………………….., mint a(z) ………………... Óvoda (székhely: ………….., (képviseli: 

…………………. óvodavezető) munkavállalója 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § alapján, önkéntesen, befolyásmentesen 

hozzájárulok ahhoz, hogy rólam kép (fotó vagy videó) és / vagy hangfelvétel készüljön a tudtommal, 

a(z) ………………... Óvodával fennálló jogviszonyom időtartama alatt, a munkáltatóm által 

szervezett külső-belső rendezvényen, illetve mindazon eseményeken, ahol a(z) ………………... 

Óvoda szervezésében és/vagy képviseletében veszek részt. 

Hozzájárulásom alapján felhatalmazom a(z) …………... Óvodát, hogy a www……………………... 

honlapon, a belső kommunikációs anyagokban és felületeken felhasználja, közzétegye és 

nyilvánosságra hozza az intézmény bemutatása, népszerűsítése és információközlés céljából a 

felvételeket. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal és az 

internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó 

nyilatkozatom megtételét és / vagy jogviszonyom megszűnését követő időszakra köti a(z) ……….... 

Óvodát. 

 

Dátum: ................................................. 

 

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

 közalkalmazott 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 ............................................... (név) ............................................. (név) 

 ............................................... (lakcím) ......................................... (lakcím) 

 ............................................... (aláírás) ......................................... (aláírás) 
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KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
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A szabályzat kiadásának célja 

A kulcsok tárolási, kiadási- és visszavételi rendjének szabályozása. 

A kulcshasználatra jogosultak körének meghatározása. 

A különleges esetekben teendő intézkedések szabályozása. 

A vagyonvédelmi előírások alapján az óvoda kulcskezelésének rendjét az alábbiak szerint 

szabályozom: 

 

A kulcskezelési általános szabályok 

Az óvoda bejáratának kulcsát a dajkák, karbantartó tartják rendeltetésszerűen maguknál.  

A konyha bejáratának kulcsát az élelmezésvezető vagy hiányzása esetén az általa megbízott 

személy tartja magánál.  

A kulcsok kiadását és visszavételezését az erre rendszeresített dokumentumban nyilván kell 

tartani. 

 

A kulcsok átvételére jogosultság 

Az óvoda vezetője nyilatkozhat csak a kulcsok átadhatóságáról.  

Az átvételre jogosultságot az óvoda vezetője határozza meg minden alkalommal, egyéni 

esetelbírálás alapján. 

A megbízott személy lehet: 

- óvodavezető 

- óvodavezető helyettes 

- élelmezésvezető, (2 szakács) 

- dajkák (5 fő,3 fő régi épületben, 2 fő új épületben) 

Tartalék kulcsok, rendkívüli esetek 

Külön kell tárolni az egyes helyiségek kulcsairól készült másolatokat, (címkével ellátva) az ún. 

"tartalék" - vagy tűzi - kulcsokat. 

A tartalékkulcs felvétele csak rendkívüli esemény bekövetkezésekor engedélyezett. 

 

Intézmény dolgozóinak kötelességei 

A kulcsok felvételére és leadására vonatkozó szabályok betartása. 

A kulcsokkal történő visszaélések megakadályozása. 

A tudomásukra jutott szabálytalanságnak, visszaélésnek vezetőjük felé történő jelentése. 
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Egyéb rendelkezések 

A helyiségek szabályos zárásáért (általános ellenőrzés, áramtalanítás, ablakok stb.) az ott 

dolgozók és a mindenkor délutános dajka a felelősek. 

A villa épület és az új épület teljes zárását és annak ellenőrzését a mindenkor délutános dajka 

végzi, azért teljes felelősséget vállal. A konyha zárásáért az élelmezésvezető felel. 

Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik mindenki, aki kulcsot használ. 

 

Nyitás-zárás szabályzata 

A mindenkori nyitásért- és zárásért felelős személyeket az óvodavezető jelöli ki. 

Ez(ek) a személy(ek), rendelkezik (nek) azokkal a kulcsokkal, amelyek lehetővé teszik számára az 

intézménybe való bejutást. 

Ezekért a megbízott személy(ek), teljes felelősséggel tartozik(nak). 

Elvesztésüket azonnal jeleznie kell a zárak lecserélése végett az intézmény vagyonának védelme 

érdekében. 

 

A nyitás-zárás menete 

A műveletet végző személynek végig kell járnia az óvoda épületét, meg kell győződnie arról, 

hogy minden ajtó és ablak zárt állapotban található-e. 

A hiányosságokat meg kell szüntetnie. 

A nyitás során a csoporttermeket ki kell nyitnia, illetve a bejárati ajtóknál a bejutás lehetőségét 

biztosítania kell. 

 

Kódolás, riasztás 

A kód titkos, más, illetéktelen személy tudomására nem hozható. 

A záráskor minden esetben be kell riasztani. Ha a riasztás nem sikerül, értesíteni kell az 

óvodavezetőt. 

Riasztás észlelése esetén, az ezzel megbízott személyeknek biztosítani kell a helyszínt. 

A fentiek betartása minden óvodai, konyhai dolgozó részére kötelező, amelyért erkölcsi és anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 
Leányfalu, 2018. szeptember 01.                                                           

 

 Szabóné Kaszás Gabriella 

                                                                                                               óvodavezető 
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Kulcsátvételi elismervény 

 

 
Alulírott, ……………………………………………………. 20…….év……hó……nap 

átvettem a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

villa épület / új épület/ konyha / főbejárati kulcsát, 

valamint az óvoda / gazdasági bejárat kapu kulcsát. 

Az óvoda kulcskezelési szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat elfogadom és 

betartom. 

 

Kelt: Leányfalu, 20…….év……hó……nap 

 

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

                        átadó                                                                                    átvevő 
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Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha nyitás-zárás szabályzata 
 
A mindenkori nyitás- és zárásért felelős személyeket az intézményvezető jelöli ki. Ez(ek) a 

személy(ek), rendelkezik(nek) azokkal a kulcsokkal, amelyek lehetővé teszik számára az 

intézménybe való bejutást. Ezekért a megbízott személy(ek), teljes felelősséggel 

tartozik(nak). Elvesztésüket azonnal jeleznie kell a zárak lecserélése végett, az intézmény 

vagyonának védelme érdekében. 

Megbízott személy lehet: 

- intézményvezető 

- intézményvezető helyettes 

- dajkák (5 fő, 3 fő régi épületben, 2 fő új épületben) 

- karbantartó 

 

A nyitás- zárás menete 

 

A műveletet végző személynek végig kell járnia az óvoda épületét, meg kell győződnie arról, 

hogy minden ajtó és ablak zárt állapotban található-e. 

A hiányosságokat meg kell szüntetnie. 

A nyitás során a csoporttermeket ki kell nyitnia, illetve a bejárati ajtóknál a bejutás 

lehetőségét biztosítania kell. 

 

Kódolás, riasztás 

 

A kód titkos, más, illetéktelen személy tudomására nem hozható.  

A záráskor minden esetben be kell riasztani. Ha a riasztás nem sikerül, értesíteni kell az 

intézményvezetőt.  

Riasztás észlelése esetén, az ezzel megbízott személyeknek biztosítani kell a helyszínt. 

 

 

Leányfalu, 2017. szeptember 01.                                                                      

 

 

                                                                                                

……………………………………… 

                                                                                                             intézményvezető 
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Élelmezési szabályzat 

 

A Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha élelmezési tevékenységével összefüggő 

feladatait a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 

1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló, többször módosított 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet alapján a 

következők szerint határozzuk meg. 

 
Jelen szabályozás a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítását meghatározó, az 

élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. tv, valamint a végrehajtására kiadott 1/1996. (I. 9.) FMNM-

IKIM együttes rendelet alapján került elkészítésre.  

A konyhán a HACCP rendszer működik (1. számú melléklet). 

 

1. Az élelmezés feladata, az élelmezési ellátás rendszere. 

 
A közétkeztetés feladata az élelmezést igénybevevők táplálkozási igényeinek mennyiségi és 

minőségi kielégítése kornak, fizikai aktivitásnak és egészségügyi állapotnak megfelelően a 

hatályos közétkeztetési rendeletet figyelembe véve. 

 

Célja: Minél kisebb költségráfordítással, minél nagyobb hatékonysággal, minél nagyobb 

eredményeket elérni. 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata főzőkonyháját (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 

9-13.) saját kezelésben üzemelteti.  

 

1.1. Az étkeztetésben résztvevők köre 

 

- Ellátottak: óvodások, tanulók 

Ellátásuk központi nagykonyha, tálalókonyha rendszer szerint működik 

- Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók étkeztetése 

- Vendégétkezők 

 

1.2. Az étkeztetés lebonyolításának formái 

Az étkeztetést centralizált, csoportos ellátási rendszer keretében bonyolítjuk le 

 

Az élelmezés folyamatai közül 

- a nyersanyag beszerzése,  

- a raktározás 

- az előkészítés 

- az ételkészítés 

- a tálalás központi konyhában történik. 

A készételt erre a célra rendszeresített szállítóedényekben ugyan azon a címen lévő, óvodai 

étkezőhelyre szállítjuk. 
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1.3. A tálalási forma 

Az óvodában csoportos tálalási rendszer, az általános iskolában központi tálaló rendszer működik, 

a vendégétkezők az ebédet ételszállítóban viszik el a konyhából 

 
2. Az étrendek összeállításának szempontjai 

Általános szabályok 
Az étrendet az étkezésben résztvevők összetételének és életkorának megfelelő táplálkozási, 

élettani szükségletekhez igazítjuk. A különböző tényezők összehangolását oly módon végezzük, 

hogy érvényesüljenek a változatosság, idényszerűség és a tápanyagszükséglet követelményei. 

Az étlapkészítés során törekszünk a kiegyensúlyozott tápanyagellátásra. A növényi eredetű 

élelmiszerek mellé rendeljük az állati eredetű élelmiszereket. Biztosítjuk az ásványi anyagok és 

vitaminok szervezetbe történő folyamatos bekerülését. A cél az, hogy az ételek ízben, színben és 

megjelenési formában is harmonizáljanak egy étkezésen belül. A különböző tápanyagok 

szerepeltetésének összhangjára különös hangsúlyt kell fektetni. A fontos tápanyagokat tartalmazó 

élelmiszerek nem maradhatnak el az étlapról, de az egyoldalúság elkerülése érdekében ezek 

túlsúlyát is ki kell küszöbölni. Az előzőekben megfogalmazott általános követelmények 

érvényesítésének egyik legfontosabb mozzanata a változatosság. 

 

A változatosság követelményei 
Törekedni kell arra, hogy az egyes ételek három héten belül ne ismétlődjenek. A sokszínű, ritkán 

ismétlődő ételsorokat tartalmazó étrend komoly biztosítékot jelent arra, hogy a szükséges 

tápanyagokat megkapja az emberi szervezet. Az étrendet ezért a különböző ételkészítési formák 

vetésforgó szerű alkalmazásával többféle alapanyagból kell összeállítani. A zöldségféléket 

párolással, habarással, rakott formában, hússal, tojással, tejtermékkel kiegészítve célszerű az 

étrendbe állítani. 

 

Az idényszerűség követelményei 
A nyári időszakban arra kell figyelmet fordítani, hogy a meleg miatt elvesztett 

folyadékmennyiséget visszapótolják az étkezésekkel. Téli időszakokban pedig fontos feladat, 

hogy a test hőmérsékletének fenntartása érdekében a kalorikus tápanyagokat fokozottabb 

mértékben szükséges biztosítani. 

 

Az alapvető tápanyagok biztosítása 
Lényeges követelmény, hogy a legfontosabb tápanyagok megfelelő súlyozással minden étkezés 

alkalmával szerepeljenek az étrendben. 

 

A tápanyagok csoportosítása: 

- Fehérjék 

- Szénhidrátok 

- Zsírok, zsiradékok 

- Ásványi anyagok 

- Vitaminok 

   

2.1. Az étlapok tervezése, jóváhagyása 
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Az étlap az élelmezési üzem munkaterve. Az étlapot mindig tárgyhetet megelőző héten kell 

elkészíteni egy hétre előre. Az étlapot az élelmezésvezető megtervezi, az intézmény vezetője 

felülvizsgálja és jóváhagyja. Változtatni az étrenden csak akkor lehetséges, ha valamely 

körülmény nem teszi lehetővé, hogy a megadott ételt el tudja készíteni a konyha személyzete.( 

nyersanyag nem szerezhető be, vagy fel nem használása esetén minősége jelentősen romlik, 

felhasználási ideje letelik.) A heti étrendet ételféleségenként és naponkénti részletességgel kell 

megállapítani. A jóváhagyott étlapot az iskola éttermében és a tálaló konyhákon mindenki 

számára jól látható helyre kell kifüggeszteni előző hét péntekig. 

 

A heti étlapon megtervezett ételféleségek elkészítéséhez naponta szükséges élelmezési anyagok 

mennyiségét a tárgynapot megelőző napon az élelmezésvezető, az óvoda részéről általa, iskola 

részéről, iskola által vezetett jelenléti ívek alapján kell megállapítani. 

 

Az étkezők időbeli beosztása  
A tanulók időbeli beosztása az órarend alapján kerül megtervezésre. Az étkezés 11:35 perctől 

folyamatosan történik 13:30 percig. A vendégétkezők részére az ételhordók megtöltése 11:00-

11:30-ig történik. 

 

3. Az élelmezési ellátás szervezete és feladatkörei 
Az élelmezési konyha felügyeleti szempontból a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

vezetőjének irányítása és ellenőrzési hatáskörébe tartozik 

A konyhaüzem élén az élelmezésvezető áll (aki élelmezésvezetői képesítéssel rendelkezik). Fő 

feladata az élelmezés megvalósításának irányítása a szakmai és gazdasági szempontok megfelelő 

összehangolásával, a közélelmezésre, a konyhaüzem működésére, gazdálkodására vonatkozó 

jogszabályok maradéktalan betartatásával. 

 

További feladata: 
Tervezés, szervezés, irányítás, gazdálkodás, ellenőrzés, beszámoltatás, beszámolás, 

kapcsolattartás. 

Tervezési feladata kiterjed a termelési program meghatározására, az élelmezési anyagbeszerzés 

irányzatának meghatározására, a beszerzési terv elkészítésére, a szükséges munkaerő 

meghatározására. Szervezési, irányítási feladata a teljes élelmezési feladat ellátására, az üzem 

működtetésére (közegészségügyi, munkavédelmi követelmények betartására) is kiterjed. 

Gazdálkodási feladata a készletgazdálkodásra, beszerzésekre, a felhasználások figyelemmel 

kísérésére, energiafelhasználás követésére, takarékossági intézkedések megtételére, rendelkezésre 

álló eszközök rendeltetésszerű használatának, állagvédelmének megfigyelésére terjed ki. 

 

Kapcsolattartási feladata: 
Az élelmezés szakmai feladatainak megvalósítása érdekében tanácskozási kapcsolatot tart az 

intézmény vezetőjével, az élelmezést közvetlenül irányító szakáccsal, a szállítókkal, az ellenőrzést 

végző szervekkel és más élelmezést végző konyhaüzemekkel. 
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Beszámolás: 
A munkafolyamatok alakulásáról beszámoltatja az irányítása alá tartozó dolgozókat. Beszámol a 

konyhaüzem teljesítményének alakulásáról a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

vezetőjének. 

Ellenőrzési feladata mindazon területekre kiterjed, amelyeket szervezési, gazdálkodási 

szempontból irányít. 

 
Az élelmezéssel közvetlenül foglakozó dolgozók: 

- Élelmezésvezető 

- Szakács 

- Konyhalányok 

A személyzeti létszámot az étkező létszámhoz kell viszonyítani. Ennek felülvizsgálatára minden 

évben legalább egy alkalommal sort kell keríteni. A dolgozók feladatkörét, anyagi felelősségét a 

munkaköri leírásuk tartalmazza. A dolgozók feletti munkáltatói, fegyelmi jogkört a Leányfalu 

Tündérkert Óvoda és Konyha vezetője gyakorolja. A dolgozók egymás közötti hatáskör- és 

munkamegosztási szabályait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 
4. Az élelmezési ellátás folyamatának szabályozása  

 
4.1. Az élelmezési ellátás folyamatainak eseménycsoportjai 

 

- Az élelmezési anyagszükséglet költségvetésben biztosítandó fedezetének tervezése 

- A nyersanyagok beszerzése, tárolása, forgalmának nyilvántartása és elszámolása 

- Az ellátottak és alkalmazottak étrendjének meghatározása 

- Az étlapok tervezése, felülvizsgálata és jóváhagyása 

- A napi élelmezési létszám megállapítása 

- Előkalkuláció készítése 

- Az anyagkiszabási bizonylat elkészítése 

- Az ételkészítő üzemek nyersanyagellátása 

- Az ételek elkészítése, minőségi ellenőrzése 

- Az ételek adagolása, szállítása, tálalása 

- Normaeltérés megállapítása 

 

4.2. A folyamatok részletes szabályozása 

 

Az élelmezési üzem nyersanyagszükséglet költségvetési előirányzatának tervezése 

 

A költségvetési előirányzat a beszerzésre kerülő élelmezési nyersanyagok pénzügyi fedezetét 

jelenti. Az élelmezési nyersanyagköltség tervezése nettó értéken, ÁFA nélkül történik. 

Az élelmezési nyersanyagszükséglet fedezetének kiszámításához szükséges az élelmezési 

nyersanyagnorma meghatározása, melyet az önkormányzat saját hatáskörében végez. 

Élelmezési nyersanyagnorma: Az a pénzösszeg, amelyet az intézmény egy főre, egy napra 

nyersanyagköltségként felhasználhat. 
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Az előző fogalmak és az étkezők számának ismeretében megállapítható az éves 

nyersanyagszükséglet pénzügyi fedezete. 

Éves nyersanyagszükséglet pénzügyi fedezete=éves élelmezési napok száma x élelmezési norma x 

étkezők száma. 

 

Napi étkezői létszám megállapítása, módosítása, összesítése 

A létszám megállapításának alapja az élelmezésvezető és iskola által vezetett jelenléti ív. 

Az alkalmazottak élelmezési igényének nyilvántartását a munkabeosztás és bizonyos esetekben a 

munkakör befolyásolja. Rendkívüli igényeket és lemondásokat csak akkor lehet figyelembe venni, 

ha az nem teszi szükségessé a már elkészült anyagkiszabás módosítását. 

A nyilvántartás vezetésének szempontjai: 

- a nyilvántartás név szerint történik, 

- az iskolás ellátottaknak utólag készül a térítési díj befizetése utólag történik a ténylegesen 

igénybevett étkezés nyilvántartása alapján. 

-  a pontos és egyértelmű kimutatás érdekében külön nyilvántartást kell vezetni: 

o az ellátottakról 

o az alkalmazottakról 

o a fenti csoportosításon belül térítési díj szerinti megoszlásban,  

o az étkezések szerinti igénybevételről. 

 

Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást 

az élelmezésvezetőnél, az iskola tanulói esetében pedig az iskola által megbízott személynek kell 

bejelenteni. 

Ha az ellátott az étkezést nem tudja igénybe venni és azt legkésőbb előző nap 14 óráig bejelenti, 

akkor a következő munkanaptól a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének 

kötelezettsége alól. 

 

Az étkezők nyilvántartásának célja: 

- Napi élelmezési létszám meghatározása 

- Térítési díj elszámolása 

- Az élelmezési feladat figyelemmel kisérése 

- Adatszolgáltatás a költségvetés tervezéséhez, az élelmezési normatíva igényléséhez, az 

elszámoláshoz. 

 

Nyersanyagok beszerzése 

A feldolgozásra kerülő nyersanyagok beszerzése az érvényben lévő szállítási szerződések alapján 

történik. A beszerzésre kerülő áruk listáját az élelmezésvezető állítja össze az étlap és a létszám 

ismeretében. A beérkező árut az élelmezésvezető és szakács veszi át, a számla/szállítólevél 

alapján az élelmezésvezető vételezi be. 

 

Tárolás és raktározás szabályai 

Az élelmezési anyagok tárolásánál a tulajdon védelmének szempontjain kívül, higiéniai és 

élelmezés módszertani szempontokat is figyelembe kell venni. Az erre a célra kijelölt 
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helyiségeknek tágasnak, megfelelő hőmérsékletűnek és jól zárhatónak kell lenni. A tárolás során 

nagy gondot kell fordítani a különböző élelmiszerek kezelési igényük szerinti elkülönítésére, 

intézkedéseket kell tenni a megfelelő tárolási körülmények biztosítására. 

 

A nyersanyagkiszabás  

A nyersanyag kiszabás a tárgynapot megelőző napon készül. Napi munkaterv és utasítás készül az 

élelmezési üzem felé, amelyben az élelmezésvezető meghatározza, hogy a tárgynapon milyen 

ételek, hány adagban, milyen és mennyi nyersanyag felhasználásával készüljenek. Ugyanakkor a 

napi munkaterv a raktári vételezés és az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásának 

alapbizonylata. 

A nyersanyagok összesített mennyisége a tárgynap nyersanyag felhasználását mutatja. Ezek a 

nyersanyag mennyiségek képezik a raktári vételezéshez szükséges adatokat, melynek felelőse az 

élelmezésvezető és a szakács együttesen. 

A normától való eltérés összegét naponta kell megállapítani. 

 

Az ételek elkészítése, adagolása, szállítása 

Az anyagkiszabási íven szereplő ételféleségek megfelelő mennyiségben és minőségben történő 

elkészítéséért a főszakács felelős. Irányítja és szervezi, összefogja az ételkészítés folyamatát. 

Az ételeket kiosztás előtt ellenőrizni kell. Az ellenőrzés az étel minőségére, mennyiségére és 

összetételére vonatkozik. 

A minőségi ellenőrzés után valamennyi a tárgynapon készült ételféleségekből (amelyből 30 vagy 

több adag készül) ételmintát kell venni (100 gramm) és azt 72 órán keresztül hűtőszekrényben kell 

megőrizni. 

Az ételek kiosztására csak az ételvizsgálat elvégzése és az ételminta vételezése után kerülhet sor. 

Az iskolában önkiszolgáló rendszerű ételkiosztást alkalmazunk, vagyis az étkező gyermek saját 

maga viszi el az ételkiosztó ablakból az ebédet. 

Az óvoda tálalókonyháira az étel hőtárolós zárt edényzetben kerül átszállításra, az intézményen 

belül. 

 

5. Az ételmaradékok hasznosítása 
Az étkezést úgy kell megszervezni, hogy az elkészült ételeket minél előbb elfogyasszák. Az 

elkészült étel teljes mennyiségét - az esetleges létszámváltozás esetén, az ezzel arányos többlettel 

együtt - lehetőleg ki kell adni. A maradékot moslékként kell kezelni. Az ételmaradék elszállítása 

egyedi szerződések alapján történhet. 

Az előkészítőből kikerülő hulladékot elszállításáig elkülönítetten zárható edényben kell tartani. 

 
6. Az élelmezési feladat folyamatának bizonylati rendje 
A vonatkozó jogszabályok alapján az élelmezési anyagok nyilvántartási és elszámolási rendjét a 

tulajdonvédelem szempontjából az alábbiak szerint kell szabályozni: 

- A tevékenység során biztosítani kell a komplex élelmezési feladat minden 

részfolyamatának bizonylatolását, kezdve az élelmezési igény meghatározásával és 

befejezve az élelmezés, étkeztetés utolsó mozzanatával. 
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Az élelmezési folyamatok összhangját a fizikai és információs folyamatok összekapcsolásával 

kell biztosítani. 

 

Bizonylatolás célja: 
Az élelmezés folyamatában bekövetkező egyes gazdasági események regisztrálása az esemény 

idejének, mértékének és irányának pontos megjelölésével. 

Az élelmezési üzem (konyha) önálló egység, komplex gazdasági tevékenységet fejt ki. 

 

Ennek része:  
- anyagbeszerzés 

- anyagfelhasználás 

- anyag átalakítás 

A nyersanyagok felhasználásáról a konyha mennyiségben és értékben is köteles elszámolni. Az 

erről készült feljegyzés bizonylatnak minősül.  

 

Az élelmezés bizonylat alaki és tartalmi kellékei magukban foglalják: 
    - bizonylat megnevezését 

    - gazdasági művelet megjelölését (amelyre a bizonylat vonatkozik) 

- a gazdasági műveletben résztvevők aláírását 

- bizonylat sorszámát 

A bizonylatok teljes körének elkészítése a LafiSoft programmal történik. Megőrzési idő 10 év. 

 

Az élelmezési tevékenység gazdasági események sorozata, és mint minden gazdasági tevékenység 

szigorú ügyrenddel szabályozott. Minden gazdasági eseményt rögzíteni kell.  

 

6.1. A beszerzés bizonylatolása 

 
A nyersanyagok biztosítása megrendelés alapján történik szállítási szerződéssel szóban vagy 

írásban. A beérkezett élelmezési anyagokat minden esetben be kell vételezni az intézményben 

rendszeresített analitikus nyilvántartásba. Az átvétel során minőségben és mennyiségben is meg 

kell felelni a számlán feltüntetett adatoknak.  

A szállítólevélen a következőknek kell szerepelniük: 

- a szállító neve és címe 

- a szállítólevél száma, kelte 

- a címzett megjelölése 

- a szállított áru megnevezése és mennyisége 

- göngyöleg megjelölése 

- az árukiadó aláírása 

- az átvétel kelte és az aláírás 

- az áru beszerzési egységára 
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6.2. Raktározás bizonylatolása 

 
A beszerzett élelmezési anyagok nyilvántartása, készletváltozásainak feljegyzése a LafiSoft 

programmal történik. Az élelmezési anyagok nyilvántartását áruféleségenként külön-külön kell 

vezetni. 

A beérkezett áru, raktárba történő bevételezése bizonylatok alapján zajlik. A napi kiadási tételeket 

összesítve kell bejegyezni. Az egyes napokon kiadott mennyiségek összesítésére a LafiSoft 

program Kiadási bizonylata szolgál. Ezen anyagok összegzése mennyiségben és értékben is 

megtörténik. 

 

Anyagok kiadása 

Az élelmezési anyagok átvétele a mindenkori szakács feladata. Az anyagokat csak pontos mérés 

és számolás után szabad átvenni. A raktárból kivételezett anyagokért a mindenkori szakács anyagi 

és fegyelmi felelősséggel tartozik. 

 

6.3. Élelmezési tevékenység bizonylatolásának folyamata 

 
A beérkezett élelmezési anyagok átvétele az átvevő helységben történik. A ténylegesen átvett 

mennyiségeket és az élelmezési anyagokkal együtt érkezett bizonylat adataival egyeztetve a 

LafiSoft programmal Bevételi bizonylatot kell kiállítani. 

A naponkénti felhasználáshoz szükséges élelmezési anyagokról a raktárból történő 

kivételezéséhez, Élelmezési anyag kiszabatot kell kiállítani. 

A kivételezések, pótkivételezések és visszavételezések mennyiségét és értékét naponta kell 

feldolgozni. 

Az élelmezési norma betartását a napi felhasználás értéke alapján, naponta kell megállapítani. 

 

7. Térítési díjak megállapítása 

 
Az ellátást igénybevevők az ellátásért (étkezésért) térítési díjat kötelesek fizetni. A 

gyermekétkeztetésért fizetett térítési díj összege az általános forgalmi adóval növelt összeg, 

díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A térítési díj a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében szereplő élelmezési nyersanyagnorma alapján 

kerül meghatározásra. Az élelmezési nyersanyagnormát minden esetben Leányfalu Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben határozza meg. 

A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az előzőek szerinti összeg általános 

forgalmi adóval növelt összege és az igénybe vett étkezések számának a szorzata, figyelemmel az 

esetleges normatív kedvezmény összegére.  

A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező 

szülő, vagy más törvényes képviselő köteles.  

A kedvezmények megállapításánál minden esetben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény valamint 328/2011. 

(XII.29.) Kormányrendelet az irányadó. 



Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Tel.: 0626/787-960, 787-928, 70/77-13-476 

    OM azonosító:202153 

E-mail: tunderovikert@gmail.com 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2019. 142 

A kedvezmények megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát kell beszerezni 

(3. sz. melléklet). 

Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változás napjától kell 

megfizetni.  

A számlázás számlázó program segítségével történik.  

A térítési díjat az ellátottaknak az étkezés igénybevételét követően kell megfizetni díjbekérő 

alapján, amelynek befizetését követően kerül sor a számla kiállításra. 

A külső étkezők szintén számla alapján a következő hónapban a ténylegesen igénybe vett étkezés 

teljes önköltségnek (nyersanyagköltség, rezsiköltség, ÁFA) megfelelő összegét kötelesek téríteni.  

Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az önkormányzat megbízottja 15 napos határidő 

megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. 

Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékról a megbízott személy tájékoztatja a jegyzőt a 

térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. (Dokumentált 

felszólítás: levél, tértivevény). 

Amennyiben díjfizetésre kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és hátralékát 

írásbeli felszólítást követően sem rendezi, az étkeztetést a felszólítást követő hó 1. napjától a 

hátraléka rendezéséig nem veheti igénybe. 

 

8. Az étkezési tevékenység belső ellenőrzése 

 

A belső ellenőrzés szervezete: 
Az élelmezési tevékenység ellenőrzése szerves részét képezi az intézmény komplex belső 

ellenőrzési tevékenységének. Ebből adódóan a belső ellenőrzésért felelős személyek megnevezése 

az Élelmezési szabályzat 3. számú mellékletét képező Belső Ellenőrzési Tervben található meg. 

Az élelmezési tevékenység belső ellenőrzésére alkalmazható módszerek: 

- vezetői ellenőrzés 

- a munka folyamatába épített belső ellenőrzés 

Az élelmezési ellenőrzésnek részleges feladatait minden évben az intézmény belső ellenőrzési 

ütemterveiben kell rögzíteni a felelősök és a határidő megnevezésével.  

Az étkeztetés ellenőrzésének részletes szempontjai: 

- a heti étrend kialakításának, változatosságának ellenőrzése 

- az élelmezési anyagok beszerzésének ellenőrzése 

- az anyagok kiadásának és felhasználásának ellenőrzése 

- az elszámolások valamint a bizonylatolás rendjének ellenőrzése 

- az elkészült ételek minőségi vizsgálata 

- tálalás, adagolás vizsgálata 

- a konyha kapacitáskihasználásának vizsgálata 

- az ételek felhasználásának, a maradék hasznosításának ellenőrzése 

- az élelmiszerraktár ellenőrzése 

- a térítési díjak megállapításának és beszedésének ellenőrzése 

 

Az elvégzett belső ellenőrzésekről minden esetben feljegyzést kell készíteni. Felelős a belső 

ellenőrzési ütemtervben megjelölt személy. 
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9. Vegyes rendelkezések 

 
A konyha dolgozói kötelesek a konyha üzemeltetésére vonatkozó ÁNTSZ előírásokat betartani. 

Minden dolgozó kizárólag munkáltatói, illetve közvetlen hivatali felettese instrukciói alapján 

köteles elvégezni mindennapi feladatait. Az élelmezésvezető más intézmény vezetőjétől utasítást 

nem fogadhat el. 

Amennyiben ételfertőzés vagy mérgezés alapos gyanúja a feltételezhető, az élelmezésvezető 

haladéktalanul köteles értesíteni a területileg illetékes hatóságot. 

  

Jelen szabályzat a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítva, 2015. szeptember 1-jén lép 

hatályba.  

 

Az élelmezési vezető a szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül gondoskodik arról, hogy 

a konyha dolgozói a szabályzat tartalmát megismerjék. 

 

Leányfalu, 2017. szeptember 01. 

Leányfalu, 2019. 

 

 

 

Mellékletek: 

- 1. sz. melléklet: Belső ellenőrzési terv 

- 2. sz. melléklet: Beszállítói jegyzék 

- 3. sz. melléklet: HACCP kézikönyv 

- 4. sz. melléklet: Térítési díj meghatározása (önkormányzati rendelet) 

- 5. sz. melléklet: Nyilatkozat normatív támogatás megállapításához 
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4. számú melléklet 

 

Belső ellenőrzési terv 
 

 

feladat gyakoriság felelős 
heti étrend kialakításának, 

változatosságának ellenőrzése 

minden hét csütörtök 

minden hónap első napja 

élelmezésvezető 

intézményvezető 

az élelmezési anyagok 

beszerzésének ellenőrzése 
naponta élelmezésvezető 

az anyagok kiadásának és 

felhasználásának ellenőrzése 
naponta élelmezésvezető 

az elszámolások, valamint a 

bizonylatolás rendjének 

ellenőrzése 

naponta 

minden hónap 5. napja 

élelmezésvezető 

intézményvezető 

az elkészült ételek minőségi 

vizsgálata 
naponta élelmezésvezető 

tálalás, adagolás vizsgálata naponta élelmezésvezető 

a konyha 

kapacitáskihasználásának 

vizsgálata 

január 2, július 1. élelmezésvezető 

az ételek felhasználásának, a 

maradék hasznosításának 

ellenőrzése 

naponta élelmezésvezető 

az ételmaradék elszállításának 

ellenőrzése 
naponta élelmezésvezető 

az élelmiszerraktár ellenőrzése naponta élelmezésvezető 

nyersanyagkészlet ellenőrzése, 

leltározás 
minden hónap 1. napja 

intézményvezető 

élelmezésvezető 

a térítési díjak megállapításának 

és beszedésének ellenőrzése 
háromhavonta 

intézményvezető 

élelmezésvezető 
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5. számú melléklet 

 
Beszállítói jegyzék 

 

 

 

1. Halmschlager Trade Zrt. 

2085 Pilisvörösvár, Fő út 83. 

friss tejtermék, friss tőkehús, szárazáru, tartós élelmiszer 

 

2. HELIT Kereskedelmi Kft. 

1117 Budapest, Budafoki út 209/B 

mirelit 

 

3. Kalács Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 

2013 Beniczky u. 61. 

sütőipari termékek 

 

4. Pannon Éden Kft. 

1039 Budapest, Juhász Gy. u. 2. 

zöldség-gyümölcs 

 

5. Keller és Keller Bt. 

2151 Fót, Keleti M. u. 7. 

szárazáru, tartós élelmiszer 

 

6. HUFI-hús Kft. 

2011 Budakalász, József Attila utca 43. 

tőkehús, húskészítmények 
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ÉTKEZTETÉS SZERVEZÉSÉNEK és 

LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 
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2018. 
A szabályzat betartása a gyermekekre, tanulókra, szüleikre, pedagógusokra és a foglalkoztatottakra 

egyaránt érvényes.  

A szabályzat betartása és betartatása a nevelésben, oktatásban résztvevő személyek, szervek hatékony 

együttműködésére épül.  

A gyermekek, szülők, intézményben foglalkoztatottak, kötelesek a legjobb tudásuk szerint 

jóhiszeműen közreműködni a szabályzatban foglaltaknak megfelelően.  

 

1. A szabályzat célja  

a köznevelési intézmények közétkeztetéssel kapcsolatos feladatainak meghatározása a  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi többször módosított 

törvény  

 1997.évi XXXI. törvény  

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) kormányrendelet,  

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,  

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) kormányrendelet, 

  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény,  

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény,  

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  

 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 

 az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, 

 Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2014 (III. 5) számú 

önkormányzati rendelete Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában 

lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának 

megállapításáról egységes szerkezetben a 8/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelettel, 

valamint a 4/2017 (III.30.) önkormányzati rendelettel. 
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2. A szabályzat hatálya  

 
kiterjed a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata által működtetett Leányfalu Tündérkert 

Óvoda és konyha, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott és 

működtetett Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskolánál megszervezett tanulói 

étkeztetésre, továbbá az óvoda, iskola pedagógusaira, az intézmények munkavállalóira és az 

egyéb jogviszonyban álló személyekre, külső vendégétkezőkre. 

Az Önkormányzat a Leányfalu Tündérkert Óvoda konyháján keresztül biztosítja a településen 

a gyermekétkeztetést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

3. Az étkezésben résztvevők köre 

 Leányfalu Tündérkert Óvoda és konyha gyermekei és közalkalmazotti jogviszonyban 

álló alkalmazottai és a vendégétkezők. 

 Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulói és a közalkalmazotti 

jogviszonyban álló alkalmazottai. 

 

4. Az étkeztetés lebonyolításának formái 

A konyha naponta élelmet főz az intézmények tanulóinak, alkalmazottainak. A konyha 

kijelölt helyiségeiben történik a raktározás, az előkészítés, az ételkészítés. 

A fogyasztásra alkalmas készételt az erre a célra rendszeresített, előírásoknak megfelelő 

szállító edényekben viszik az óvoda épületeibe.  

Az iskola tanulói részére biztosított, hogy az étkezőben kulturált körülmények között 

fogyaszthatják el a tízórait és az ebédet. Az uzsonnát, az iskola által biztosított, arra alkalmas, 

zárt edényekben a megbízott személyek viszik az iskolába az intézmény által kijelölt helyre. 

A helyes tárolásért és az étkezésre jogosult tanulókhoz való eljuttatásért az intézmény felel.  

 

5. Az étlapok összeállítása, rendelkezésre bocsátása 

Az étlapok összeállítása az élelmezésvezető feladata. Az étlapot a korszerű táplálkozási 

igényeknek, és a kötelező tápanyagszükségletek figyelembevételével, egy héttel előre 
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elkészíti, figyelembe véve a kiszabott élelmezési normát. Az élelmezésvezető az étlapnak 

megfelelő nyersanyagbeszerzésekről gondoskodik, hogy azok a megfelelő időben, 

mennyiségben, és minőségben a rendelkezésre álljanak. 

Az élelmezésvezető az összeállított étlap tervezetét, minden szerdán egyezteti az 

óvodavezetéssel. Az élelmezésvezető a következő heti étlapot, előző hét pénteken 

elektronikusan, majd papíralapon is megküldi az intézmények részére. Az intézmények a 

helyben szokásos módon kihelyezik azt.  

6. Az étkeztetés megszervezésének és lebonyolításának felelősei, feladatai 

Élelmezésvezető feladata 

 elvégzi a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat; minden nap összegyűjti az 

óvodai csoportoktól és az iskolától kapott élelmezési létszám adatokat és az iskolától 

kapott adatok alapján megállapítja a napi étkezők létszámát; 

 kezeli a napi rendelést; 

 elkészíti, hitelt érdemlően dokumentálja az óvodában étkezők adagszámának 

nyilvántartását, ezeket szolgáltatja az óvodatitkár részére. A konyha bevételének, 

kiadásának havi zárását a fenntartó és intézményvezető rendelkezésére bocsátja, 

ellenőrzés céljából. 

 az intézményvezetők által meghatározott időpontokban – félévente, szükség esetén- az 

intézményvezetés, szülői munkaközösség részvételével megbeszéléseket tart az 

eredményesebb együttműködés érdekében. 

Iskola feladata  

Az iskola feladata  

 a kulturált étkezés feltételeinek megteremtése, a gyermekek felügyelete.  

Az iskolaigazgató feladata 

 hogy a főétkezések ideje alatt biztosítsa a gyermekek felügyeletéhez szükséges 

pedagógus létszámot, osztályok étkezési idejének beosztását, az egészséges 

táplálkozáshoz szükséges időt. 

A megbízott pedagógusok feladata  

 az étkezés ideje alatt a kulturált viselkedés és az étkező rendjének fenntartása, tanulók 

nevelése az étkezési szabályok betartására, az étkezés utáni rend helyreállítására. 

 ha a tanulók hiányosságot észlelnek, kifogásolják az ételek ízét, mennyiségét, az 

udvariatlan kiszolgálást jelezzék a felügyelettel megbízott pedagógus felé. Ha a 
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pedagógus jogosnak tartja a gyermek jelzését, észleli, hogy nem teljesülnek a 

gyermekétkeztetés jogszabályokban előírt feltételei, akkor kötelesek fellépni a rájuk 

bízott gyermekek érdekeinek védelmében és írásban jelentést tenni az 

intézményvezetőnek. 

Az iskola által kijelölt felelős  

 minden tanév elején, (iskola kezdés előtti hét szerdájáig, mert a következő heti 

rendelést le kell adni) bekéri az étkezési igényeket. 

  a kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot és azok alátámasztó 

dokumentumait legkésőbb szeptember 30-ig (mert ez a számlázási határidő) 

összegyűjti.  

 a szülők által kért év közbeni változtatásokat dokumentálja és jelezze. 

 ezek alapján elkészíti az osztályok szerinti táblázatokat, amelyek segítik a tanév során 

az étkezés igények leadását az élelmezésvezető felé  

 kezeli az étkezés lemondásokat, ennek alapján készíti el a következő napi igényt. 

Ezeket, naponta 13 óráig e-mailban vagy papíralapon átadja az élelmezésvezetőnek. A     

…..db tízórai, …..db ebéd,  ……db uzsonna, alsós és felsős összesítésben.  

 minden hó végén egyezteti az étkezési adagokat az Önkormányzatra küldi a 

számlázáshoz. 

Óvodatitkár 

 óvodás gyermekek étkezésére vonatkozó szülői nyilatkozatokat begyűjti és 

rendszerezi, 

 a hónap elején elkészíti az előző hó étkezésével kapcsolatos, adatszolgáltatás alapját 

képező (óvodai) adagokat tartalmazó táblázatot, 

 az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos, számlázás alapjául szolgáló adag összesítőt küld a 

pénzügyi előadó részére, 

 a pü előadó által kiadott hátralékos táblázat alapján elkészíti és elküldi az e-mail-os,  I. 

számú felszólító leveleket az óvodában és az iskolában étkező gyermekek szüleinek. 

 kapcsolatot tart, adatot, információkat szolgáltat az intézményvezetők és a fenntartó 

részére. 

 

Pénzügyi előadó  

 a központi ASP programban nyilvántartást vezet az étkezés igénybevételéről, a 

fizetendő személyi térítési díjakról, a hátralékokról és a túlfizetésekről;  

 elvégzi az intézmények által megküldött adatokból a számlázást, kiállítja a csekkeket 
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 lekönyveli a beérkezett befizetéseket és a ki nem egyenlített tartozást nyilvántartásba 

veszi  

 megírja és tértivevényesen postázza a II. számú felszólító leveleket. 

7. Napi étkezés folyamata 

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a települési önkormányzat 

fenntartásában lévő konyha biztosítja az óvoda és az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott nevelési-oktatási intézményben (iskola) a tanulók számára az iskolai tanítási 

napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a 

tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül a tízórai,az ebéd és az 

uzsonna külön is igényelhető. 

Csak az veheti igénybe az étkezést, aki leadta nyilatkozatát. Étkezés típusainak változtatását, 

mindig írásos vagy emailben tett szülői nyilatkozatban tudja megtenni, következő hónap 

elsejétől. 

Általános iskola alsós és felső tagozatának tanulói, csoportosan érkeznek az ebédlőbe, iskola 

által meghatározott időben, felnőtt kíséretében, ők a napi név szerinti lista alapján vehetik 

igénybe az étkezést, mely listát a köznevelési intézmény vezetője által kijelölt intézményi 

alkalmazott ellenőriz. A pedagógus a név szerint ellenőrzi és dokumentálja az étkezésben 

részt vevő tanulókat. Étkeztetés közben ügyel az ebédlőben a helyes, kulturált étkezési 

szokások betartására, az ebédlő rendjére. 

Az óvodai étkezést a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha, óvodán belül a csoportokban, 

meghatározott szabályok szerint szervezi a gyerekek részére. 

 

8. Étkezési térítési díj 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, 

melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő 

(törvényes képviselő) az intézménynek határidőre fizeti meg. Az étkezésért fizetendő térítési 

díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni. 

Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet Nyilatkozat formájában kell benyújtani. 
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Az étkezési térítési díj befizetése a kapott díjbekérőn történik. A díjbekérőn megjelent 

határidőig a szülő vagy gondviselő köteles az összeget befizetni, csekken vagy átutalással. 

Amint a befizetés megtörtént, számla kerül kiállításra. 

Ebédet lemondani a tanulóknak az iskola által meghatározott formában (emailben) lehet előző 

nap 12 óráig. Az óvodában előző nap 14 óráig a csoportok elé kihelyezett füzetekben illetve 

emailben tehetik meg.  

A le nem mondott napokon, automatikusan biztosítunk étkezést a gyerekeknek. Az előző nap 

le nem mondott ételt a szülő vagy általa meghatalmazott a gyermek részére (saját 

ételhordóban)az osztály étkezésének időpontjáig viheti el. Az átvételt aláírással igazolni kell 

az átadás-átvétel lapon. Az aznap nem étkezők megmaradt ételéből tudjuk biztosítani a 

repetát. A szülők az iskola által elkésztett és kiosztott nyilatkozatban rendelkezhetnek a le 

nem mondott ételről, például a másik gyermek vagy a pedagógusok részére. Ezek után 

esetlegesen megmaradt és a gyermekek által visszahozott ételt szerződés alapján (erre 

engedéllyel rendelkező)szállító viszi el. 

A gyermek visszaérkezését – bármilyen okból is történt a hiányzás – is hasonló módon kérjük 

jelezni. 

Fizetési elmaradás esetén fizetési felszólítást küld a Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha. 

A felszólítás ellenére a kötelezett nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor az 

Önkormányzat intézkedik a tartozás behajtásáról. 

Az Önkormányzat élelmezési rendelete szerint, a 60 napon túli hátralékosok nem 

részesülhetnek étkezési ellátásban. 

A térítési díjak megállapításáról, befizetésekről a Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő Testületének 6/2014 (III. 5) számú önkormányzati rendelete rendelkezik 
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Záró rendelkezés  

Jelen szabályzat 2018. év október 01. napjával lép hatályba. 

A Szabályzatot készítette: Horváthné Kócsy Andrea Iringó 

                                           Takátsné Czap Éva 

                                           Pistyúrné Horváth Györgyi 

Érvényessége: visszavonásig illetve törvényi változásig 

Felülvizsgálata: évente 

A Szabályzat tartalmát az Intézményvezetők kötelesek ismertetni a munkatársakkal, valamint 

a szülőkkel. 

A Szabályzat egy-egy példányát hozzáférhetővé kell tenni a helyben szokásos módon. 

(vezetői iroda-óvoda-iskola, konyha ) 

A Szabályzatban intézményvezető váltás miatt történt név módosítás. 

Leányfalu, 2020.szeptember 26.  

 

 

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

                  iskola igazgató                                                                 óvodavezető 

 

 

……………………………………….. 

élelmezésvezető 
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Legitimációs záradék 

Elfogadó határozat 

 

A szabályzat tartalmát minden érintett megismerte, értekezleten megvitatta és elfogadta. 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 

Adorján András 

………………………………………………… 

 

 

Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Takátsné Czap Éva 

                                                                       

                                                                          ………………………………………………… 

 

Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

Szabóné Kaszás Gabriella 

                                                                         ………………………………………………….. 
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A MUNKARUHA ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
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2017.  
 

A munkaruha ellátás jogszabályi alapja 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a felek eltérő megállapodása hiányában – a 

munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. 

(2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony 

teljesítésével indokoltan merült fel. 

 (4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres 

időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát. 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

79. § (1)Végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha-

juttatást.  

(2)A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, 

valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. 

(3) A juttatási idő eltelte után a munka-, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át. Ha 

a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a kollektív szerződés rendelkezései 

irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről történő megváltás tekintetében. 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 

MüM rendelettel egységes szerkezetben 

(2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megvalósításáért. 

Mvt.18. § (2) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 

teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. 

Mvt.60. §  

Az Mvt. egyben azt is előírja, hogy a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas 

állapotban, így különösen a munkavégzéshez szükséges, az egészséget és a testi épséget nem 

veszélyeztető ruházatban végezhet munkát. 
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 Ide tartozik minden olyan ruházat, amely a dolgozó személy védelmét szolgálja a munkafolyamat 

során felmerülő kockázatoktól, vagy amely a munkafolyamatot, a terméket védi. 

Mindezeket összegezve, megállapítható, hogy a munka jellegéhez igazodó, az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megfelelő ruházat természetben történő 

biztosítása a munkáltatónak törvényi előírásokon alapuló kötelezettsége, amelynek költségeit teljes 

mértékben viselnie kell. 

 
A munkaruha ellátás helyi szabályai 

A munkaruhára történő jogosultság akkor kezdődik, ha az alkalmazott a munkaruhára jogosító 

munkakörbe került. 

 

A munkaruhára jogosító munkaköröket, a dolgozókat ezekben megillető ruhafajtákat és a 

juttatási időt, és a munkaruhával történő ellátás rendjét a szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

Nem illeti meg a munkaruha a GYES-en lévőket, a felmondási és próbaidejüket töltő 

dolgozókat, illetve ha az előzőleg juttatott munkaruha kihordási ideje nem telt le. 

 

Tartós távollét esetén a kihordási idő egyedi elbírálás alá esik.                 

(pl.: betegállomány, fizetés nélküli szabadság, stb.) 

 

A munkaruhát a dolgozó elszámolási kötelezettséggel veszi át: 

 

 Csak a mellékletben szabályozott munkaruhát vásárolhat. 

 A munkaruha beszerzéséhez a dolgozó előleget vehet igénybe, melynek nyilvántartása 

az óvodatitkár - (gazdasági ügyintéző) feladata. 

 Az előleg elszámolása határidőhöz kötött. Az elszámolás hiánya esetén a munkáltató a 

kiadott összeget az érintett dolgozóval visszafizetteti. 

 

Amennyiben a dolgozó munkaviszonya – kivéve: haláleset, nyugdíjazás és átszervezés miatti 

munkaviszony megszűnés – az év lejárta előtt (kihordási idő) megszűnik, a munkaruha 

értékének arányos részét, mint tartozás a munkaviszony megszűnésekor vissza kell fizetni.   
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Munka- és formaruha szabályzat melléklete: 2017.  

 
ellátási forma: munkaruha juttatás: mennyiség 

(db): 

hordási idő 

(év): 

1. Nappali ellátást biztosító 

élelmezési munkakörben 

dolgozó közalkalmazott  

 

 

 

- Élelmezés vezető részére: 

köpeny: 

kendő v. fityula: 

kötény: 

csúszásgátló lábbeli 

gumicsizma 

 

köpeny 

lábbeli 

2 

2 

2 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

2. Magas hőmérsékletű égési 

sérülés veszélyével járó 

munkakörülmények között 

dolgozó közalkalmazott (fűtő, 

karbantartó-kertész): 

 

 

 

 

munkaruha:   

lábbeli 

esőköpeny 

védőkesztyű 

téli ruha: 

kabát, 

hótaposó 

 

2 

1 

1 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

2 

1 

 

2 

1 

 

3. Gyermekek napközbeni 

felügyelete (óvoda) 

szakgondozó, óvónő: 

 

 

gondozó, dadusok: 

 

 

  

 

 

köpeny, 

kiváltható: póló + 

nadrág 

papucs vagy lábbeli 

 

színes köpeny 

kendő 

mellény 

kötény 

lábbeli 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 
Leányfalu, 2017.09.01. 
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