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Bevezetés 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda, 8613 Balatonendréd, Fő utca 77. 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat 

(továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  

A szabályzatot az óvoda vezetője készítette el és az óvoda nevelőtestületének jóváhagyásával 

válik érvényessé. Az SZMSZ jelenlegi kiegészítését az óvoda alaptevékenységének bővülése, 

szervezetében történt változás indokolja. (jogszabály: Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének III. 5. pontja) 

 

1. Az SZMSZ célja, tartalma 

 

A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél 

hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési intézményben. 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

2. Jogszabályi háttér 

 

A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 

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

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

rendelet (a továbbiakban: Ámr.)  

 a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)  

 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKM rendelet 

 

További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 
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 Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények 

 az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény  

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

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

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

törvény  

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

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

 az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet  

 az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről  

 

Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 229/2012.(VIII.28.) Kormány rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 A Kormány 363/2012.(XII.17.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) kormányrendelet  

 



Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 

OM 202072 

Szervezeti és Müködési Szabályzata 

 

6 
 

3. Az SZMSZ hatálya 

 

A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

 

4. Intézményi adatok 

 

4.1. Intézményi azonosítók 

 

A költségvetési szerv OM - 

azonosítószáma: 

202072 

A költségvetési szerv neve, székhelye: Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 

8613 Balatonendréd, Fő utca 77. 

A költségvetési szerv rövidített neve: Kerekerdő Óvoda 

A költségvetési szerv alapításának 

dátuma: 

2013. január 01. 

A költségvetési szerv alapítására, 

átalakítására, megszüntetésére jogosult 

szerv: 

Balatonendréd Község Önkormányzata 

8613 Balatonendréd, Fő utca 75. 

A költségvetési szerv irányító és 

fenntartó szerve:  

Balatonendréd Község Önkormányzata 

8613 Balatonendréd, Fő utca 75. 

A költségvetési szerv adószáma:                                  15807652-1-14 

A költségvetési szerv törzskönyvi 

azonosító száma:      

807656 

Törzskönyvi bejegyzés dátuma:    2013.01.22. 

A költségvetési szerv Alapító 

okiratának száma, kelte:  

 

A költségvetési szerv illetékessége, 

működési területe: 

Balatonendréd Község közigazgatási területe 

Csoportok száma: 2 

Felvehető maximális létszám: 50 
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4.2. Az óvoda jogállása 

Az óvoda jogállását meghatározó jogszabály: 

 2011. évi CXCV törvény az Államháztartásról 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4.3. Az óvoda tevékenysége 

4.3.1. Az óvoda közfeladata 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. pontja szerinti óvodai nevelés. A Nkt. 7. § (2) bekezdése értelmében 

gyermekétkeztetési, szociális és egyéb feladatokat is ellát. Az 1993. évi III. törvény Szociális 

igazgatásról és szociális ellátásról 62. § szerinti étkeztetés, és az 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 21/a, - 21/b, - 21/c. § szerinti étkeztetés. 

 

4.3.2. Az óvoda főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 

Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

851020 óvodai nevelés 

 

4.3.3. Az óvoda alaptevékenysége 

 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladata, a 

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, enyhén értelmi 

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelése. 

 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, óvodai ellátottak és a köznevelési 

intézményben, iskolában tanuló ellátottak intézményi étkeztetése, beleértve a Gyvt. 

szerinti ingyenes és kedvezményes étkeztetést is. 

 Munkahelyi étkeztetés a köznevelési intézményben a pedagógusok és más 

munkavállalók részére biztosított étkezés. 

 Szociális étkeztetés: a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezés 

biztosítása, kiszállítással az Önkormányzat határozata alapján. 

 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése, az önkormányzat által 

közölt nyilatkozatok alapján. 
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4.3.4. Az óvoda alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 

 

Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési  

feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés a köznevelési 

intézményben 

107051 Szociális étkeztetés 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő – a nevelőtestület 

által elfogadott és az óvodavezető által jóváhagyott – óvodai pedagógiai program alapján folyik. 

 

4.3.5. Az óvoda gazdálkodással összefüggő jogosítványai 

Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdasági feladatait a (812148) 

Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8617 Kőröshegy, Petőfi utca 71., látja el. 

 

4.3.6. Az óvoda vállalkozási tevékenysége 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei 

              562920 Egyéb vendéglátás 15% 

 

5. Az óvoda szervezeti felépítése 

 

5.1. Az óvoda vezetőjének megbízási rendje 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, 

nyilvános pályázat útján, Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 
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nevezi ki határozott időtartamra a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet (végrehajtási rendelet) 

valamint a 2011. évi CXC tv. 67. § szerint. 

 

5.2. Vezető beosztások 

 magasabb vezető beosztású: az óvodavezető 

 

5.3. Az óvodában alkalmazásban álló személyek jogviszonya 

 

Foglalkoztatási jogviszony A jogviszonyt szabályozó jogszabály 

Közalkalmazotti Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény alapján létrehozott 

közalkalmazotti jogviszony 

Munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I.törvény alapján létrehozott munkaviszony 

Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 

 

Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyén foglalkoztatott valamennyi foglalkoztatási 

jogviszonnyal rendelkező alkalmazottja alkotja. 

Az óvoda nevelőtestületét a székhelyén foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják.  

Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok ellátására. 

Az óvodában a dajkák és a konyhai dolgozók külön - külön egy - egy önálló csoportot alkotnak.  

A konyhai dolgozók munkáját közvetlenül az élelmezésvezető irányítja. 

 

6. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek 

közötti kapcsolattartás rendje, a belső kapcsolattartás rendje, formája 

 

6.1. Vezetők közötti feladatmegosztás 

 

6.1.1. Óvodavezető 

Az óvodavezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelési törvény állapítja 

meg.  

a)  Az óvodavezető felelős 
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 az óvoda szakszerű és törvényes működéséért,  

 a takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért,  

 a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

 a gyermekbalesetek megelőzéséért,  

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,  

 a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, 

a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 

 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, 

az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért,  

 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért, 

 az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság 

mellett, 

 a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, 

 jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogkört; 

c) dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe; 

d) képviseli az intézményt; 

e) az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja; 

f)    feladatkörébe tartozik különösen: 

 a nevelőtestület vezetése, 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és 

ellenőrzése, 

 az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi-

gazdasági feladatokban való megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti 

közreműködés, 

 az óvodaszékkel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, közalkalmazotti tanáccsal, 
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szülői szervezetekkel való együttműködés, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, 

 a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy 

gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 

 a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése, 

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

azt 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, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal, 

 az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: 

– az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan 

gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda 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 óvoda 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 jogszabály előírja; 

g) kizárólagos jogkörébe tartozik: 

 a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, 

 a kötelezettségvállalás, 

 a kiadmányozás (aláírás), 

 a fenntartó előtti képviselet; 

h)  közvetlenül irányítja az óvoda alkalmazottjait. 

 

6.1.2. Az óvodavezető helyettesítésével megbízott óvodapedagógus 
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Az óvodavezető  akadályoztatása   esetén   korlátozott  jogkörben – el nem halasztható ügyek 

intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését.  

Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt (a fenntartó 

egyetértésével). Tartós távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét.  

 

6.1.3. Az óvoda bélyegzőinek felirata, lenyomata és használati rendje 

 

bélyegző típusa felirata lenyomata használatára 

jogosult 

Hosszú, cím 

bélyegző 

BALATONENDRÉDI 

KEREKERDŐ ÓVODA 

8613 Balatonendréd, Fő u. 77. 

OM 202072 

Tel.: 84/348-846 

 az óvodavezető,  

az óvodavezető 

helyettesítésével 

megbízott 

óvodapedagógus, 

pénzügyi főelőadó 

Körbélyegző 

(normál méretű) 

Magyarország 

címerével 

 

Balatonendrédi Kerekerdő 

Óvoda 

Balatonendréd 

 az óvodavezető,  

az óvodavezető 

helyettesítésével 

megbízott 

óvodapedagógus, 

pénzügyi főelőadó 

 

Az óvoda egyéb bélyegzőinek lenyomatát és használatának rendjét a „Bélyegző nyilvántartás” 

tartalmazza. 

 

6.2. A helyettesítés rendje 

 

Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettesítésével megbízott     

óvodapedagógus helyettesíti a 6.1.2 pontban leírtak szerint. 

Az óvodavezető és a helyettesítésével megbízott óvodapedagógus egyidejű távolléte   esetén 

helyettesítéssel óvodapedagógus is megbízható. 

A reggel   7  órától  7.30  óráig,   illetve   a  15.30  órától   17 óráig   terjedő    időben     a  vezető  

helyettesítésének  ellátásában   közreműködnek a munkarend szerint ez időben  munkát végző  

óvodapedagógusok.  Intézkedésre   a magasabb szolgálati idővel rendelkez határozatlan időre 
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alkalmazott  óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény   működésével, a 

gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

6.3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

6.3.1. Nevelőtestület 

Az óvoda nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint 

ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul 

meg.  

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 

 a pedagógiai program és módosítása elfogadására, 

 a Szervezeti és működési szabályzat, valamint módosítása elfogadására, 

 a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, 

 az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadására, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására, 

 a házirend elfogadására, 

 az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására, 

 az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítására, 

 a nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető helyettes megbízása, illetve megbízás 

visszavonása előtt, az óvodapedagógusok külön megbízása előtt, 

 nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik 

évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés 

megadására, 

 jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha 

 az óvodavezető összehívja, 

 a nevelőtestület egyharmada kéri, 

 szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta.  
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A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok: 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a köznevelési 

törvény 70. §-a, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 117. §-a határozza meg. 

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

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal 

az óvoda vezetője hívja össze. 

Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal 

előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 

pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet 

foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.  

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: 

A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés 

alapján tárgyalja: 

 a pedagógiai program,  

 az SZMSZ,  

 a házirend,  

 a munkaterv,  

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés,  

 a beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.  

 

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

nappal a nevelőtestület rendelkezésére bocsátja. 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a véleményezési 

jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét. 

 

A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az óvodavezető látja el. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, 

a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában 

kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. 
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A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők: 

 A jegyzőkönyvet a megbízott óvodapedagógus vezeti. 

 Az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni.  

 Az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.  

 Csatolni kell mellé a jelenléti ívet.  

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

szótöbbséggel hozza.  

Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 

nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez 

az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges.  

A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek a 

közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya szünetel, amennyiben meghívás ellenére nem 

jelenik meg.  

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy 

elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással 

hozza. 

 

6.3.2. Alkalmazotti közösség 

 

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

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, valamint az óvoda egyéb alkalmazottainak 

együttműködését.  

Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

A köznevelési törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére, 

amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetői megbízással 

kapcsolatosak. 

A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az 

intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével.  

 

6.4. A vezetők és a szülői szervezet (közösség) közti kapcsolattartás formája 

 

Az óvodai szintű szülői szervezet (közösség) vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű 
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ügyekben a csoport szülőinek képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 

területét meghaladó ügyekben az óvodavezető tart kapcsolatot. 

Az óvodai szintű szülői szervezet (közösség) vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi 

értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda 

Szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot 

biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával 

történhet. 

A szülők szervezet dönt: 

 Saját működése rendjéről, 

 munkaterve elfogadásáról, 

 tisztségviselőik megválasztásáról. 

A szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni: 

 a nevelési év rendjének (munkatervének) elfogadásakor, 

 a szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok esetében, 

 az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak 

kezelése és ezek továbbításának szabályozása tekintetében. 

Az óvodapedagógus a csoport szülői képviselőjének szükség szerint, de legalább havi egy 

alkalommal ad tájékoztatást. 

Ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a 

kérést az óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban 

vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni 

a szülői szervezet képviselőjének. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt 

a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő 

tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. A gyermekek nagyobb 

csoportját a házirend határozza meg.  

Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével 

megtárgyalja. 

A szülői szervezet a jogszabályi előírásokon felül egyetértési, véleményezési jogot gyakorol az 

alábbi területeken:  
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 a Szervezeti és működési szabályzat elfogadása előtt, a vezetők és a szülői 

munkaközösség közötti kapcsolattartás módját szabályozó részében, 

 a házirend kialakításában, 

 az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

 a gyermekvédelmi feladatok meghatározásában, a munkatervnek a szülőket is 

érintő részében. 

 

7. Külső kapcsolatok 

   

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott 

intézményekkel.  

A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidőben javaslatot tesz az általa 

igényelt, az intézményt érintő feladatok munkatervi ütemezésére. 

A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában 

szükség szerint közreműködő szakértői bizottsággal az óvodavezető állapodik meg az 

együttműködés kialakításában és folyamatában. 

Az óvodához legközelebb lévő általános iskola képviselőjével külön megállapodás rögzíti az 

iskolába távozó gyermekek beilleszkedését megkönnyítő együttműködést. 

Az óvodavezető folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, az egészségügyi 

szolgáltatóval. 

Az óvodát a szakmai szervezetekben az óvodavezető képviseli. 

Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tart kapcsolatot. 

 

8. A működés rendje 

 

8.1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás), az alkalmazottak és a vezetők 

benntartózkodása 
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Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. 

Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik 

az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 

A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó 

igényeket, és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. 

A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – külön megállapított beosztás szerint – 

ügyeletet kell tartani.  

A nyitvatartási idő napi 10 óra: reggel 7 órától 17 óráig.  

Az óvodát reggel a munkarend szerint 6.45 órára érkező dajka és óvodapedagógus nyitja és 17 

órakor óvodapedagógus zárja. 

A hivatalos ügyek intézése az óvodavezetői irodájában történik. 

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

Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7.30 és délután 16 óra között az óvodavezetőnek 

vagy helyettesítésével megbízott óvodapedagógusnak az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők 

benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok 

ellátása. A vezetők benntartózkodásának időbeosztását havonta (epochánként) kell 

megállapítani.  

 

Az óvodai alkalmazottak munkarendje: 

Az óvodapedagógusok teljes munkaideje heti 40 óra, amelyből a kötött munkaidő heti 32  óra,  

melyet a gyermekekkel való  közvetlen, teljes  óvodai  életet magában   foglaló  foglalkozásra 

kell fordítani. A munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását 

maga jogosult meghatározni. 

A munkaidő további részében ellátott feladatok különösen a következők: 

 az óvodai foglalkozásokra való felkészülés, 

 a gyermekek rendszeres értékelése, 

 a pedagógiai munkával kapcsolatos dokumentumok vezetése, 

 a tanügy-igazgatási dokumentáció naprakész vezetése, 

 gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 rendezvények, kirándulások szervezése, 
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 részvétel óvodai rendezvényeken, kirándulásokon, 

 részvétel az óvodai dokumentumok elkészítésében, felülvizsgálatában, 

 csoportok rendben tartása, dekorációjának elkészítése. 

Az óvodai alkalmazottak napi munkarendjét, helyettesítési rendjét az óvoda vezetője állapítja 

meg. Valamennyi alkalmazott köteles munkakezdésre, munkára  kész állapotban  megjelenni. 

Valamennyi   alkalmazottnak a   munkából   való távolmaradását   előzetesen   jeleznie    kell, 

amennyiben  váratlan   betegség, egyéb   ok   miatt ez   nem   lehetséges, a   hiányzás   napján 

munka idejének   megkezdése előtt   jeleznie kell az   óvoda vezetőjének,    hogy a feladatának 

ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. 

 

 8.2. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

óvodával 

 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével az óvodával jogviszonyban nem álló személyek a 

folyosó ügyeletet tartó dajkának jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A 

dajka a belépőket az óvodavezetőhöz, illetve az illetékeshez kíséri.  

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt 

egyeztetés szerint történik.  

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető 

engedélyezi kivételes és indokolt esetben.  

 

8.3.     A pedagógiai munka belső ellenőrzése 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának mérése. Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el.  

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés  

 területeit,  

 módszerét és 

 ütemezését.  

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 

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

Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a 

nevelési év során.  Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, 

aki arra írásban észrevételt tehet. 
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A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges 

hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

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

feladatok 

 

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával: 

 anyák napja 

 évzáró (ballagás) 

Az anyák napja, valamint az évzáró nyilvános. Ezekre a szülők kapnak meghívást, akik más 

vendéget is hozhatnak. 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 

 farsang 

 húsvét 

 gyermeknap 

 Mikulás 

 karácsony 

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. 

Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek születésnapjáról. 

Népi hagyományok ápolása körében történik a 

 jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése,  

 népi kézműves technikákkal való ismerkedés. 

Tanulmányi kirándulások, séták, mozi- és színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaterv 

szerint történik. 

 

8.5. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó 

védőnő látja el. 

A védőnő védőnői munkaterv szerint látogatja az óvodát. 

Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 

 biztosítja az egészségügyi munka feltételeit,  

 gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és  
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 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi 

szűrés történik.  

Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni:  

 Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába.  

 A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni. 

 Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni.  

 Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

 

8.6. Intézményi védő, óvó előírások 

 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy  

 a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és  

 ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá 

 ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye.  

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint 

minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható 

magatartásformát. 

A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének 

kialakítását   és betartását oly   módon kell ellátni, hogy  azok a baleset-megelőzést szolgálják.  

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 

óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és   

használati   utasítást    gondosan   áttanulmányozni és a   játékszert   aszerint    alkalmazni. 

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 

elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is. 

Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd 

azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és 

jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni. 
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8.7. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó 

értesítéséről.  

Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben 

szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 

történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést 

vezető hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 

megbízott személy dönt.  

Az óvodavezető a szomszédos polgármesteri hivatallal dolgoz ki együttműködést a gyermekek 

bombariadó esetén történő ideiglenes elhelyezéséről. 

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

fenntartót. 

 

8.8. Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről, a házirendről; a 

dokumentumok elhelyezése 

 

Az óvoda pedagógiai programját, SZMSZ-ét, házirendjét a szülők szabadon megtekinthetik az 

óvodavezetői irodában, illetve az óvoda honlapján. 

A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhető az óvodavezetőtől előzetes megállapodás és 

időpont egyeztetés után. Tájékoztatás adható a szülői értekezletek alkalmával is. 

A gyermek felvételekor az óvodai házirendet a szülővel ismertetni kell.  

 

8.9. A kiadmányozás szabályai 

 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének 

és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az 

intézmény vezetője írhat alá.  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az 

intézményvezető által – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban 

– megjelölt az óvodavezető helyettesítésével megbízott óvodapedagógus. 
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Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell 

tartalmazniuk: 

 az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím), 

 az irat iktatószáma. 

 az ügyintéző neve. 

A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: 

 az irat tárgya, 

 az esetleges hivatkozási szám, 

 a mellékletek száma. 

A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a 

kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a 

kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 

A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét „s.k." 

toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „A kiadvány hiteles" 

záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és bélyegzővel hitelesíti. 

8.10. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő 

fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

Jogi felelősség akkor keletkezik, ha valamely jogi kötelesség, kötelem elmulasztása, 

megszegése miatti következményeket kell rendezni. Ebben az esetben kerülhet sor fegyelmi 

eljárásra. A tanuló fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályokat a Nemzeti köznevelési 

törvény 58. § (3)-(14) és a 20/2012. (VIII./31.) EMMI- rendelet 50-60. §-a tartalmazza. A 

fegyelmi eljárás során e jogszabályok szerint járunk el. 

 

A gyermekekre vonatkozó fegyelmező intézkedések elvei: 

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat 

az elvárásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi 

élet és tevékenység szempontjából. A gyermekeket bevonjuk a szabályok kialakításába, ha 

szükséges újabb szabályok megfogalmazásába. A fegyelmező intézkedések foganatosítása 
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esetén a gyermekek mindenek felett álló érdeke az elsődleges szempont. Az óvodában a testi és 

lelki fenyítés alkalmazása tilos! 

 

8.11.  Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

8.11.1.  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési 

rendje 

A köznevelési ágazat irányítási rendszerével a Köznevelés Információs Rendszere (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően.  

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

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések 

 a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések 

 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista 

 OSAP – jelentést. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az óvoda pecsétjével és az 

óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda számítógépén egy külön e célra 

létrehozott mappában tároljuk. A mappához kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott 

személyek férhetnek hozzá. 

 

8.11.2.  Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat az óvoda pecsétjével és az óvodavezető 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  
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9. Munkaköri leírás – minták 

 

Óvodánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 

 

9.1.  Az óvodapedagógus munkaköri leírás – mintája 

 

Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus 

Alá-és fölérendeltségi viszony: 

 Az óvodavezetőnek van alárendelve, tőle kaphat utasításokat. 

 A csoport életével és a gyermekekkel kapcsolatos teendők elvégzéséért a dajka felettese, 

segíti, koordinálja tevékenységét 

 Távolléte esetén közvetlen kolléganője, vagy másik óvodapedagógus helyettesíti ( a 

óvodavezető  utasítása szerint ). 

Munkakör jellemzői: 

Munkakör célja:  

 A 3-7 éves korú gyermekek testi, lelki, szellemi fejlesztése, nevelése.       

 Felkészítés az iskolai életmódra. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése, a gyermekek felügyeletének 

biztosítása. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról. 

 Alkalmazza a differenciált, egyéni fejlesztést. 

 Kötelessége és joga a Köznevelési törvényben foglaltak szerint eljárni. 

 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az 

ide vonatkozó jogszabályok határoznak meg. 

 Nevelési tervet készít az intézmény érvényben lévő pedagógiai programjában 

foglaltakkal összhangban, melynek megvalósulását értékeli. 

 Az óvoda pedagógiai programja alapján, ill. a gyermeknevelés során megválasztja 

módszereit, eszközeit. 

 Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 A gyermekekkel elsajátíttatja a közösségi együttélés szabályait. 

 Tiszteletben tartja a gyermek és a szülő jogait. 
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 Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 

További feladatai: 

 Igénye van az önképzésre, részt vesz a továbbképzéseken. 

 Felkészül, és részt vesz a nevelési értekezleteken. 

 Bemutató foglalkozásokat szervez, tart (kolléganőknek, szülőknek, tanítóknak). 

 Képességfejlesztő foglalkozásokat vezet. 

 A gyermekeket a helyes viselkedési normák betartására neveli. 

 Összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Folyamatosan együttműködik a családokkal. 

 Szülői értekezleteket, munkadélutánokat, nyílt napokat, fogadóórákat tart (a 

munkatervben meghatározott időpontban). 

 Családlátogatásokat végez, közös ünnepeket, kirándulásokat szervez. 

 Kapcsolatot tart társintézményekkel. 

 Betartja a munka, - tűz, - balesetvédelmi és egészségügyi szabályokat. 

 Gyermek megbetegedése esetén értesíti a szülőt, sürgős esetben orvoshoz viszi a 

gyermeket, gyógyult gyermek visszaérkezésekor összegyűjti az orvosi igazolásokat. 

 Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak lebonyolításában. 

 A csoport szervezésével kapcsolatos dokumentációt naprakészen vezeti, s köteles az 

óvoda területén tartani. 

 A szülőkkel való kapcsolatrendszerben korrekt, tapintatos, együttműködő. A 

gyermekről konkrét, valósághű információt biztosít folyamatosan a szülő részére. 

 Az óvoda működésével, ügyvitelével kapcsolatos – a kötelező óraszámon kívüli – 

teendőket az óvodavezető útmutatása szerint végzi. 

 Titoktartási kötelezettségét szigorúan betartja az óvodai működés valamennyi területére 

kiterjedően. 

 Valamennyi olyan programhoz, amely az óvodás gyermekeket érinti és az óvodán kívül 

történik, óvodavezetői (és szülői) engedély szükséges. (szülői engedély nem szükséges 

séták, helyszíni megfigyelések alkalmával). 

 Közlekedési eszközök igénybevétele esetén minden alkalommal vezetői illetve szülői 

engedély szükséges. Óvodán kívüli, az  egész csoportot érintő tevékenységek esetén, pl: 

séták, színházlátogatás, biztosítja a megfelelő számú felnőtt (3) kíséretet. 

 Felel az étkezési ívek pontos vezetéséért, hó végi zárásáért, melyet aláírásával hitelesít. 
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 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 Az óvoda nyitását, zárását végzi. 

Javaslatot adhat: 

 Az óvoda munkatervéhez, 

 A felszerelés bővítéséhez, 

 A szükséges javításokhoz, 

 Az óvoda alapfeladatainak ellátásához (működéséhez) valamennyi területen. 

Különleges felelőssége: 

 Kötelessége a munkafegyelem és közösségi együttműködés tartása. 

 Tervszerű felkészülés naponta a nevelőmunkára.  

 A gyermekek folyamatos felügyelete (nem hagyhatja a gyermekeket felügyelet nélkül). 

 Módszereit változatosan alkalmazza. 

 Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló együtt érző, oda - és ráfigyelő 

magatartással. 

 Etikusan viselkedik óvodán belül és kívül. 

 Kötelező óraszámon belül csak  az óvodavezető engedélyével lehet távol az óvodától. 

Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 a fenntartó által biztosított Erzsébet utalvány (az éves költségvetésben meghatározott 

összegű). 

 

9.2. A dajka-takarító munkaköri  leírás - mintája 

 

Munkakör megnevezése: Dajka-takarító 

Alá és fölérendeltségi viszony: felettese az óvodavezető, a gyermekcsoportban végzett 

tevékenységét az óvodapedagógus irányítja  

A munkakör jellemzői: 

 Célja: Az óvoda működésének megfelelően feladatok ellátása a gyermekek érdekében. 

 Feladatai: A dajka osztott, egyenlőtlen munkabeosztásban dolgozik. Munkáját a 

gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi. 

Állandó feladatai: 

 Az óvoda helyiségeit tisztán tartja a többi dajkával közösen az óvodavezető által 
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megjelölt munkabeosztás alapján. 

 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanítást, saját csoportszobájában és a 

gyermekmosdóban. 

 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanítást az irodában, felnőtt öltözőben, 

mosdóban. 

 Szükség szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében. 

 Étkezéskor tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést / köpenyt vált, kötényt köt / az edényeket 

leszedi, az óvodapedagógus útmutatása szerint. 

 Azonos nevelési stílussal segíti a szokások kialakítását, beszélget a gyermekekkel. 

 Szükség szerint segít a kültéri játékok felügyeleténél az udvaron. 

 Ágyaz, segíti a gyermekek lefektetését és felkelését, vetkőzést és öltözést. 

 Az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a gyermekcsoportban tartózkodik 

 Türelmes, halk szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel. 

 Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 Esetenként az óvoda nyitását, zárását végzi. 

Időszakos feladatai: 

 Napközben a megbetegedő gyermekekre felügyel. 

 Az óvoda textíliáit kimossa, vasalja, javítja. 

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

 Elvégzi az évi nagytakarítást. 

 Az óvoda udvarát, a játéktárolót tisztán tartja. A gyermekek homokozóját felássa, 

átlocsolja, a füves területet gondozza. Ősszel a faleveleket összetakarítja, a kertrészeket 

gondozza. Télen eltakarítja a havat, csúszásmentesítést végez. 

 Az óvoda járdáját lesepri az udvaron belül és bejáraton kívül is. 

 Elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket az óvodavezető a feladatkörébe utal. 

Különleges felelőssége: 

 A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. 

 Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 

irányítja. 

 Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló együtt érző, oda – és ráfigyelő 

magtartással. 

 Etikusan viselkedik óvodán belül és kívül. 
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 Tiszteletben tartja a gyermek és a szülő jogait. 

Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 a fenntartó által biztosított Erzsébet utalvány (az éves költségvetésben meghatározott 

összegű). 

 

9.3. Az élelmezésvezető munkaköri  leírás - mintája 

 

Munkakör megnevezése: Élelmezésvezető 

Alá és fölérendeltségi viszony: Közvetlen felettese az óvodavezető. 

A munkakör jellemzői: 

 Célja: Az óvoda konyha működésének megfelelően feladatok ellátása az étkeztetésben 

résztvevők érdekében. 

 Feladatai: Munkáját az étkeztetésben résztvevők érdekében legjobb tudása szerint 

végzi. 

Állandó feladatai: 

 Az élelmezési részleg tevékenységét megszervezi, irányítja és ellenőrzi. 

 Javaslatot tesz a nyersanyagnorma módosítására. 

 Elkészíti az éves beszerzési, felújítási és karbantartási javaslatot a rendelkezésre álló 

pénzkeret figyelembevételével. Gondoskodik a megvalósulásról. (berendezések, gépek 

karbantartása, javítása, konyhai felszerelések beszerzése stb.) 

 Felelős az étkeztetésben résztvevők részére előírt élelmezési szolgáltatásért. Ezen belül: 

a megfelelő, korszerű technológia alkalmazásáért, az időben történő kiszolgálásért. 

 Elszámolási kötelezettsége van a rábízott pénzeszközökről, eszközökről. Anyagi 

felelősség terheli a munkakörével kapcsolatban okozott kárért. 

 Gondoskodik az élelmezési részleg anyagellátásáról. Kiválasztja a megfelelő 

beszállítókat. Gondoskodik a nyersanyagok időben történő beszerzéséről. (szerződések, 

beszerzések), a kiszállított árú szakszerű átvételéről és biztonságos raktározásáról. 

Figyelemmel kíséri a piaci kínálatot, tájékozódik a kedvező beszerzési forrásokról. 

Időben elkészíti és elvégzi a rendelést a szállító felé. Rendszeres kapcsolatot tart a 

beszállítókkal. Tájékozódik az új élelmiszer kínálatról, azok beszerzési forrásairól. 

 Az aktuális étlapot a vonatkozó előírásoknak megfelelően készíti el. 
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 Figyelemmel kíséri az anyagkészletek mindenkori nagyságrendjét és összetételét. 

Rendszeresen ellenőrzi a raktári készletek feltöltését. 

 Gondoskodik a főzéshez szükséges élelmezési anyagok raktárból megfelelő időben 

történő kivételezéséről. 

 Figyelemmel kíséri a különböző korcsoportnak megfelelő tápanyag és nyersanyag 

biztosítását. Biztosítja az egészséges, korszerű, megfelelően változatos étkeztetést. 

 Feladata az élelmezési anyagok felhasználásának mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

továbbá a technológiai folyamat, a helyben történő tálalás, a kiszállított étel 

mennyiségének ellenőrzése. 

 Betartja, betartatja a közegészségügyi és járványügyi előírásokat. Ezzel kapcsolatosan 

ellenőrzi az ételminták vételének tényét, a szabályos vételt és megőrzést minden 

kiosztásra kerülő ételből. 

 Elvégzi az élelmezési raktár időszaki (havi, negyedévi) tételes ellenőrzését. Az 

ellenőrzések keretében vizsgálja a raktári rendet, higiéniát, a tárolt áruk  minőségét, 

gondoskodik a romlandó élelmezési anyagok selejtezéséről. 

 Gondoskodik az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel és a szabályos dokumentáció 

elvégzéséről, a térítési díjak – a fenntartó által meghatározott időben történő – 

beszedéséről. 

 Vezeti az étkezők nyilvántartását. 

 Gondoskodik a göngyölegek megfelelő időben történő visszaszállításáról és 

nyilvántartásáról, a konyhai hulladékok és moslék összegyűjtéséről. 

 Az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat követi, és ezeket a 

gyakorlatban érvényesíti. 

Munkakörébe tartozó egyéb feladatok: 

 A házipénztár kezelése. 

 A tisztító és fertőtlenítő szerek beszerzése, kiadása, a tisztítószeres raktár kezelése. (a 

konyhára vonatkozóan) 

 A költségvetés felhasználás figyelemmel kísérése. 

 Elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket az óvodavezető alkalmanként feladatkörébe 

utal. 

Javaslattételi joga: 

 Az élelmezés területére jelentkező munkaerő kiválasztásában. 
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 A jutalmazásban. 

 Kezdeményezhet a beosztott dolgozó felé fegyelmi – és kártérítési eljárást. 

 Javaslatot tehet az ügyvitel korszerűsítésére. 

Rendelkezési – és intézkedési joga van: 

 A folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában (szervezési, technikai, 

technológiai) 

 A nyersanyag beszerzésében, az élelmiszer kiadásában. 

 A beosztott dolgozók szabadságának beosztásában. 

 A túlórák elrendelésében és a teljesítésének igazolásában, dicséretek és 

figyelmeztetések kiadásában. 

Információt szolgáltathat: 

 Balatonendréd Község Önkormányzatának az élelmezés területén havi 

rendszerességgel. 

Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 a fenntartó által biztosított Erzsébet utalvány (az éves költségvetésben meghatározott 

összegű). 

 

9.4. A szakács munkaköri  leírás - mintája 

 

Munkakör megnevezése: Szakács 

Alá és fölérendeltségi viszony: Közvetlen felettese az élelmezésvezető. Helyettesítője a 

kézilány. 

A munkakör jellemzői: 

 Célja: Az óvoda konyha működésének megfelelően feladatok ellátása az étkeztetésben 

résztvevők érdekében. 

 Feladatai: Munkáját az étkeztetésben résztvevők érdekében legjobb tudása szerint 

végzi. 

Állandó feladatai: 

 Az átvett nyersanyagokból az előírt mennyiségben és minőségben, meghatározott időre 

elkészítse az ételféleségeket. 

 Felelős a kiadott nyersanyagok maradéktalan felhasználásáért. 
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 Gondoskodik az ételek higiénikus készen tartásáról tálalásig. 

 Felügyel a konyha és az előkészítő helyiségek tisztaságára, a tűzhelyek, sütők, 

konyhagépek működésére, tisztaságára.  

 Közvetlen felettese az élelmezésvezető. A hozzá tartozó kézilányt, konyhai kisegítőt 

irányítja. 

 A húselőkészítéssel kapcsolatos feladatokat megszervezi, a beosztott dolgozókat 

irányítja. 

 Közreműködik a hússzállítmányok átvételében, gondoskodik a hús szakszerű és 

gazdaságos előkészítéséről és feldolgozásáról. 

 Felügyel az ételkészítés minden fázisára. 

 Megszervezi a tálalás és az ételszállítás menetét. 

 Felügyeli az ételosztásnál az adagok nagyságát, mennyiségét. 

 Gondoskodik a hulladék gyűjtéséről. 

 Részt vesz az étlap elkészítésében. 

 Részt vesz a takarítási munkákban és a nyári nagytakarításban. 

 A konyha zavartalan működése érdekében, az élelmezésvezető segítségével elvégzi a 

hiányzó dolgozó munkáját, elengedhetetlen feladatait. 

 Elvégzi mindazokat a munkaköréhez kapcsolatos szakmai feladatokat, amelyekkel 

felettese megbízza. 

Javaslattételi joga: 

 Az élelmezés területére jelentkező munkaerő kiválasztásában. 

Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 a fenntartó által biztosított Erzsébet utalvány (az éves költségvetésben meghatározott 

összegű). 

 

9.5. A kézilány munkaköri  leírás - mintája 

 

Munkakör megnevezése: Kézilány 

Alá és fölérendeltségi viszony: Közvetlen felettese a szakács. Helyettesítője a konyhai kisegítő. 

A munkakör jellemzői: 

 Célja: Az óvoda konyha működésének megfelelően feladatok ellátása az étkeztetésben 
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résztvevők érdekében. 

 Feladatai: Munkáját az étkeztetésben résztvevők érdekében legjobb tudása szerint 

végzi. 

Állandó feladatai: 

 A konyha tisztántartása, takarítása, mosogatás, hulladékeltávolítás. 

 Részt vesz a nyersanyagok előkészítésében, segédkezik a főzésben, tálalásban, a tízórai 

és az uzsonna elkészítésében. 

 Napi munkáját a szakács irányítja és határozza meg. 

 Elmosogatja a főző – és étkezőedényeket, elvégzi azok fertőtlenítését, rendben tartását. 

Köteles betartani a mosogatás higiénés szabályait. 

 Elvégzi a konyha és az előkészítő helyiségek naponkénti takarítását, valamint a heti és 

időszakos nagytakarítást, a nyári meszelés utáni nagytakarítást. 

 Kimossa, kivasalja a konyhai textíliákat. 

 A szakács hiányzása esetén (nem tartós távollét) az élelmezésvezető irányításával 

megfőz és elvégzi a szakács munkaköréhez kapcsolódó feladatokat. 

 A konyha környékének heti rendszerességgel történő rendben tartása. 

 Elvégzi mindazokat a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amelyekkel felettese 

megbízza. 

Időszakos feladatai: 

 Egyes ételeket önállóan is készíthet és szükség esetén a szakácsot helyettesíti az 

élelmezésvezető segítségével. (nem tartós távollét esetén) 

Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 a fenntartó által biztosított Erzsébet utalvány (az éves költségvetésben meghatározott 

összegű). 

 

9.6. A konyhai kisegítő munkaköri  leírás - mintája 

 

Munkakör megnevezése: Konyhai kisegítő 

Alá és fölérendeltségi viszony: Közvetlen felettese az élelmezésvezető.  

A munkakör jellemzői: 

 Célja: Az óvoda konyha működésének megfelelően feladatok ellátása az étkeztetésben 
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résztvevők érdekében. 

 Feladatai: Munkáját az étkeztetésben résztvevők érdekében legjobb tudása szerint 

végzi. 

Állandó feladatai: 

 A konyha tisztántartása, takarítása, mosogatás, hulladékeltávolítás. 

 Gondoskodik az elszállított étel megfelelő tárolásáról, kiosztásáról. 

 A szociális étkezők ebédkihordása és a gondozási napló vezetése. 

 Higiéniás feltételek biztosítása az ételhordó edények tekintetében. 

 Napi munkáját az élelmezésvezető irányítja és határozza meg. 

 Elmosogatja a főző – és étkezőedényeket, elvégzi azok fertőtlenítését, rendben tartását. 

Köteles betartani a mosogatás higiénés szabályait. 

 Elvégzi a konyha és az előkészítő helyiségek naponkénti takarítását, valamint a heti és 

időszakos nagytakarítást, a nyári meszelés utáni nagytakarítást. 

 Kimossa, kivasalja a konyhai textíliákat. 

 A konyha környékének heti rendszerességgel történő rendben tartása. 

 Elvégzi mindazokat a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat, amelyekkel felettese 

megbízza. 

Járandósága: 

 a munkaszerződésében a Mt. előírásai szerint meghatározott munkabér, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 a fenntartó által biztosított Erzsébet utalvány (az éves költségvetésben meghatározott 

összegű). 

 

10.  Záró rendelkezések 

A Szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely az 

óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

A hatályba lépett Szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni  

 az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint  

 azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják 

helyiségeit. 

A Szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi 

alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében 



Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 

OM 202072 

Szervezeti és Müködési Szabályzata 

 

35 
 

intézkedhet. 

A Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 

Az SZMSZ hatálybalépése 

Az SZMSZ  2017. év  január hó 01. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, 

és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a 2016. év november hó 14. napján elfogadott (előző) SZMSZ. 

 

Az SZMSZ felülvizsgálata: 

Az SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a szülői szervezet. A 

kezdeményezést és a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. Az SZMSZ 

módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

Balatonendréd, 2016. 12. 05. 

 

P.H. 

 

 

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

                                                                                                      Kovácsné Ilon Anna 

                                                                                                             óvodavezető 
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Nyilatkozatok 

 

 

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői szervezet (közösség) 2016. év december hó 08. 

napján tartott ülésén megtárgyalta. 

A szülői szervezet (közösség) képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és működési 

szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és az intézményi 

alapdokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásról szóló ponthoz, valamint az SZMSZ 

mellékletét képező Adatkezelési szabályzatnak a gyermekek adataira vonatkozó részéhez 

egyetértésünket adtuk. 

 

 

Balatonendréd, 2016. december 08. 

         

                                                                                            

 

 

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

           Szülői szervezet képviselője 
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Záradék 

 

A fenti – a mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti és működési szabályzatot a Balatonendrédi 

Kerekerdő Óvoda nevelőtestülete a 2016. december 08. napján megtartott határozatképes 

nevelőtestületi értekezletén  100 %-os szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető 

és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.  

 

 

Balatonendréd, 2016. december 08. 

 

 

                                                                            P.H. 

 

 

 

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

                                                                                                        Kovácsné Ilon Anna 

                       óvodavezető 

 

  

………………………………………………. 

 

……………………………………………….        
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Melléklet 

 

1. számú melléklet: Az óvoda Adatkezelési szabályzata 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. Általános rendelkezések 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényt. 

 

1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja 

Óvodánkban folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat határozza 

meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el. 

 

Adatkezelési szabályzatunk az alábbi jogszabályok alapján készült: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

Az adatkezelési szabályzat célja: 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény végrehajtásának biztosítása, 

 az óvodai adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése, 

 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az óvodával 

jogviszonyban állókkal, amelyeket az óvoda gyermekeiről, közalkalmazottairól az 

óvoda nyilván tart, 

 az adattovábbításra meghatalmazott közalkalmazottak körének rögzítése, 

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

 a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása, 

 az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesülésük rendjének közlése, 

 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. 
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1.2 Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 

A Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az óvoda 

vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2016. december 08. értekezletén elfogadta. 

Az elfogadást követően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát 

gyakorolta a Szülői Munkaközösség, melyet a Nyilatkozat  fejezetben aláírásukkal igazolnak. 

Jelen adatkezelési szabályzat az óvodavezetői irodában megtekinthető. Tartalmáról a szülőket 

szervezett formában tájékoztatni kell. A tájékoztatást az óvodavezető végzi. 

 

1.3 Az adatkezelési szabályzat hatálya 

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, valamennyi 

közalkalmazottjára, továbbá az óvoda gyermekeire. 

Az adatkezelési szabályzat a nevelőtestület jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

Ezen szabályzat szerint kell ellátnia 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá 

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

adatainak kezelése).  

A szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.  

A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony 

fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.  

A szabályzatban használt fogalmakhoz a Függelék szerinti Értelmező rendelkezések 

kapcsolódnak. 

 

2. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

 

     2.1 Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelősséggel 

tartozik:  

 az óvoda vezetője 



Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 

OM 202072 

Szervezeti és Müködési Szabályzata 

 

40 
 

 a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott 

 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében 

Az óvoda vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 

kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, 

illetve e követelmények ellenőrzéséért.  

Az óvodavezető felelős az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 

feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések betartásáért.  

 

     2.2 Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43 – 44.§-ai rögzítik. Ezek az adatok 

kötelezően nyilvántartandók az alábbiak szerint. 

 

2.2.1 Az óvoda kezeli a Köznevelés Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott közalkalmazotti adatokat: 

a) nevét, anyja nevét, 

b) születési helyét, idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógus igazolványa számát, 

d) végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat: felsőoktatási 

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

végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének 

idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) munkáltató nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 

j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l) munkaidejének mértékét, 

m) tartós távollétének időtartamát, 

n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését. 

2.2.2 Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat 
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a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az 

eltartás kezdete, 

b) állampolgárság, 

c) TAJ száma, adóazonosító jele, 

d) a munkavállalók bankszámlájának a száma, 

e) családi állapota, gyermekeinek születési ideje, 

f) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma, 

g) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatokat, így 

különösen: 

  iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,  

 munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, 

besorolással kapcsolatos adatok, korábbi munkahelyek 

megnevezése, a megszűnés módja és időpontja,  

 a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő 

csökkentésével kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete,  

 a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma, 

 a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma,  

 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány 

száma, kelte,  

 az alkalmazott egészségügyi alkalmassága,  

 alkalmazott által kapott 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 jogosultja,  

 szabadság, kiadott szabadság,  

 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,  

 az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,  

 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok 

jogcímei,  



Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 

OM 202072 

Szervezeti és Müködési Szabályzata 

 

42 
 

 a többi adat az érintett hozzájárulásával.  

 

     2.3  A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 

 

Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető végzi.  

A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy: 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes 

folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

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

közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés; 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha a 

személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg; 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe 

tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg.  

 

    2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a 

következő kivételekkel – papír alapú adatlapot nem kell vezetni. A számítógéppel vezetett 

adatokat ki kell nyomtatni  

 a közalkalmazott adatainak első alkalommal történő felvételekor, hogy az aláírásával 

igazolja az adatok valódiságát, 

 a közalkalmazott áthelyezésekor, 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén, 

 a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat, amelyekre 

betekintési joga kiterjed. 

A fentiek alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni. 

A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 

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

továbbra is felhasználhatók. 

Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmére vonatkozó szabályokat az informatikai 

szabályzat tartalmazza. 

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. 

A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – fenntartónak, a 

kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek,  ügyészségnek, helyi   önkormányzatnak, 

államigazgatási   szervnek, a   munkavégzésre   vonatkozó   rendelkezések   ellenőrzésére 

jogosultaknak,    a nemzetbiztonsági   szolgálatnak   végzett   adattovábbítás   kivételével 

tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset 

kivételével kiadni nem lehet. 

Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott esetekben és 

célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával használhatja 

fel, vagy adhatja át harmadik személynek.  

Az óvoda alkalmazottainak a 2.2. fejezet szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.  

Az adattovábbítás a felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott küldeményként, 

kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon, zárt borítékban. Az 

adattovábbításra az óvoda vezetője jogosult.  

 

     2.5 A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

 

A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 
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A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az óvodavezetőtől 

írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, 

bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 

   2.6  A személyi irat 

 

Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 

eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is), 

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 az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 

    2.7  A személyi irat kezelése 

 

Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, az 

óvodavezető feladata. 

 

A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek:  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek, azaz 
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 a közalkalmazott felettese, 

 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 

 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

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

bíróság, 

 az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket 

kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a vonatkozó 

jogszabályok előírásai alapján történik. 

A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek. 

A személyi anyag tartalma: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás,  

 a pályázat vagy a szakmai önéletrajz, 

 az erkölcsi bizonyítvány, 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

 a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, 

 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

 a kinevezés és annak módosítása, 

 a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

 a címadományozás, 

 a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

 az áthelyezésről rendelkező iratok, 

 a teljesítményértékelés, 

 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 

 a közalkalmazotti igazolás másolata. 

A fent felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni. 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással együtt össze 



Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 

OM 202072 

Szervezeti és Müködési Szabályzata 

 

46 
 

kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének hiányában a 

személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható. 

A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 

A személyi anyagnak egy Betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi 

anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a 

megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A Betekintési lapot a személyi anyag 

részeként kell kezelni. 

A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a 

Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak 

betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-

ában foglalt eseteket. 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le 

kell zárni és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után 

a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a központi irattárban kell 

elhelyezni. Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az 

irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását. 

A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni. 

 

3. A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása 

 

3.1  Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért 

 

Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, továbbításával 

kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az 

adatkezelés ellenőrzéséért.  

Az óvodapedagógusok munkakörükkel összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel.  
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     3.2  A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 

 

A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból a célnak 

megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.  

 

3.2.1 Az intézmény kezeli a Köznevelés Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott adatokat  

a) nevét,  

b) nemét,  

c) születési helyét és idejét,  

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,  

e) oktatási azonosító számát,  

f) anyja nevét,  

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,  

h) állampolgárságát,  

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,  

j) diákigazolványának számát,  

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,  

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  

n)  jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  

o) nevelésének, oktatásának helyét,  

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,  

q) tanulmányai várható befejezésének idejét,  

r) évfolyamát.  

 

3.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat  

a) a gyermek állampolgársága,  

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma,  
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c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma;  

d) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;  

e) az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen  

 felvételivel kapcsolatos adatok,  

 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek,  

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

rendellenességére vonatkozó adatok,  

 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok  

f) a gyermek balesetekre vonatkozó adatok,  

g) többi adatot az érintett hozzájárulásával. 

 

3.3 Az adatok továbbítása 

 

Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult.  

A gyermek adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók az 

óvodától: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre vonatkozó 

adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza, 

c) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 

d) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, 

e) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának 

megállapítása céljából, 

f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel 

foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából. 

Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése 

alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más vagy 

saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.  
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     3.4  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. A szülőt külön kell tájékoztatni arról, ha különleges adatról van szó, amelynek 

kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény az 

érintett írásos hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok 

gyűjtéséről az óvodavezető határoz.  

A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi fel. 

A köznevelési törvény alapján a nyilvántartható adatok körébe nem tartozó önkéntes 

adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló 

biztonságos őrzéséről az óvodavezető gondoskodik.  

Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót 

gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.   

Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási (csoport-) naplót vezet. 

A felvételi és mulasztási, valamint a foglalkozási napló, a gyermek óvodai fejlődésével 

kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos 

kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e célra 

rendelkezésre álló iratszekrényben zárja el.  

A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és balesetvédelmi 

feladatokkal megbízott óvodapedagógus.  

A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges 

adatok kezelésében közreműködnek az óvodapedagógusok. 

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési idő 

naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása, juttatásai, 

térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekben 3 év a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-

rendelet melléklete szerint. A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége 

következtében gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a 

gyermekről tárolt személyes adatok törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek.  
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A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet. 

Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

 

   3.5 Titoktartási kötelezettség 

 

Az óvodavezetőt, az óvodapedagógust, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a gyermek 

felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, 

információra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást.  

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, 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 közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.  

A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten.  

A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását az 

óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető részére javaslatot 

tehet az óvodapedagógus. 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a köznevelésről szóló 

törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására.   

Az adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az 

adatkezelésre vonatkozó előírásokat. 

A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban 

adatok nem közölhetők.  
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Záró rendelkezések 

 

Jelen adatkezelési szabályzat az óvoda szervezeti és működési szabályzatának 1. sz. melléklete.  

A Szabályzathoz az értelmező rendelkezéseket tartalmazó Függelék, és közalkalmazotti 

alapnyilvántartás adatköreit tartalmazó melléklet kapcsolódik.  

Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és 

e szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével.  

 

 

 

Balatonendréd, 2016. 12. 05. 

 

 

 

 

          …………………………... 

                                                                                                                Kovácsné Ilon Anna 

           óvodavezető 
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Függelék 

 

Néhány értelmező rendelkezés az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

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

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.  

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 

Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, 



Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda 

OM 202072 

Szervezeti és Müködési Szabályzata 

 

53 
 

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

bűnügyi személyes adat. 

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 

e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 

tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg 

egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
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Melléklet az Adatkezelési szabályzathoz 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei a Kjt. 5. számú melléklete szerint 

I. Adatkör 

A közalkalmazott 

 neve (leánykori neve) 

 születési helye, ideje 

 anyja neve 

 TAJ-száma, adóazonosító jele 

 lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma 

 családi állapota 

 gyermekeinek születési ideje 

 egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

II. Adatkör 

A közalkalmazott 

 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi): oklevelet, 

bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, az oklevél, bizonyítvány száma, kelte 

 szakképzettségei  

 megnevezése 

 a szakképzettséget, szakképesítést tanúsító oklevelet, bizonyítványt kiállító 

intézmény neve 

 az oklevél, bizonyítvány száma, kelte 

 iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett  

 bizonyítványt kiállító vizsgaközpont megnevezése, szakképesítés megnevezése 

 a bizonyítvány száma, kelte 

 tudományos fokozata 

 idegennyelv-ismerete 

III. Adatkör  

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

 a munkahely megnevezése 

 a munkaviszony kezdete 

 a munkaviszony megszűnése 
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 az eltöltött időtartam 

 a megszűnés módja 

IV. Adatkör 

A közalkalmazott  

 közalkalmazotti jogviszonyának kezdete 

 a besoroláshoz 

 a jubileumi jutalomhoz  

 felmentési időhöz 

 a végkielégítéshez 

 állampolgársága 

 a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte 

 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

V. Adatkör 

 a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

 e szervnél a jogviszony kezdete 

 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása, 

FEOR-száma 

 címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai 

 a minősítések időpontja és tartalma 

 hatályos fegyelmi büntetése 

VI. Adatkör 

 személyi juttatások 

VII. Adatkör 

 a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

VIII. Adatkör 

 a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint  

 a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

IX. Adatkör   

 A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai 

(erről a Kjt. 41. § (1)–(2) bekezdése szól). 
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