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1. Általános rendelkezések 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a 

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

más jogszabályok alapján A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda szervezeti felépítésének, 

valamint működésének szabályai az alábbiak szerint kerülnek megállapításra. 

1. 1. Az oktatási intézmény 

Elnevezése:   Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Székhely:   3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

Levelezési címe:  3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

Telefonszáma:  37/342-338 

Fax:    37/342-338 

E-mail:   vorosmarty60@gmail.com 

Honlap:   https://www.vorosmarty-teri-ovoda.hu/ 

 

1. 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza 

a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda, mint nevelési intézmény szervezeti felépítését, az 

intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy 

pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.  

Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, 

a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat 

erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

Szabályozza az intézményre vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, 

amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vorosmarty-teri-ovoda.hu/
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1. 1. 2. Az SZMSZ hatálya 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezti és működés tekintetében 

változás áll be, illetve ha a szülők vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A módosítása 

alkalmával az eljárási rendet a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 24. § és 25. § 

határozza meg. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény 

korábbiSZMSZ-e. 

 

1. 1. 3. Az SZMSZ jogszabályi alapja 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény. 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

végrehajtásáról 

 363/2012. (XII.17.) Korm. Rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

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

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

végrehajtásáról (Ámr.)  

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) 

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

szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

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

információszabadságról  

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

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

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

általános követelményeiről  

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

anyag védelméről  

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

ágazati feladatairól 

 GDPR jogszabálya: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

 431/2020 (IX.18.) Kormányrendelet (Covid-19) 

 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási 

szakágazatok osztályozási rendjéről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 az intézmény hatályos Alapító okirata 

 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet 

 31/2020 (VIII.31.) EMMI rendelet 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 

1. 1. 4. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja 

  

 ha az intézmény működési rendjében változás történik 

 ha a jogszabály előírja. 

1. 2. Az intézmény általános jellemzői 

Alapító okirat kelte, száma: 2020. december 1., HAT/12313-2/2020. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 260/2020. (XI.26.) számú határozata. 

Az Alapító Okirat hatályos: 2020. december 04. 
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1. 2. 1. Az intézmény működési alapdokumentumai 

A törvényes működést az alábbi - hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 Alapító okirat 

 Pedagógiai Program 

 Az intézmény éves munkaterve 

 Továbbképzési program  

 Jelen SZMSZ és mellékletei 

 

1. 2. 2. Az intézmény alapítója és fenntartója  

Az intézmény alapítójának neve és címe: Hatvan Város Önkormányzata, 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2. 

Az intézmény fenntartójának neve és címe: Hatvani Polgármesteri Hivatal, 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2. 

Az intézmény működési területe:  

Hatvan város közigazgatási területén az óhatvani városrészen, ezen túlmenően fenntartói 

egyeztetés után további felvételi lehetőség az óvoda férőhelyének függvényében van. 

A közoktatási intézmény típusa: óvoda  

A közoktatási intézmény jogállása: önálló jogi személy 

A közoktatási intézmény OM azonosítója: 201485 

A közoktatási intézmény székhelye: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

Címe: Hatvani Vörösmarty téri Óvoda, 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

Az intézmény férőhelyeinek száma: 80 fő 

 

1. 2. 3. A közoktatási intézmény vagyon feletti rendelkezési joga 

 A közoktatási intézmény jogosultsága ezen vagyontárgy/ak rendeltetésszerű 

hasznosítására terjed ki az önkormányzat vagyonáról- és a vagyontárgyak feletti 

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alapján. 

 Az intézmény helyiségeinek és tárgyi eszközeinek bérbeadásával az intézményvezető 

rendelkezik. 
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1. 2. 4. A közoktatási intézmény tevékenységei 

 

Szakágazat száma, megnevezése: 851020 Óvodai nevelés 

Az intézmény Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 

Pedagógiai Program alapján működik. 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Ide tartozik: 

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet 

átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 

magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.  

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

Ide tartozik: 

- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.  

Az intézmény ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt a különleges bánásmódot 

igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi 

(nagyothalló-80dB fokú hallásveszteségig;látássérült-gyengénlátó), beszédfogyatékos, 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral küzd). 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Ide tartozik: 

- Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény 

szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

Ide tartozik: 

- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított 

étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 
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096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

Ide tartozik: 

- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított 

étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

Ide tartozik: 

- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti 

tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása. 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

 Ide tartozik: 

- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti 

tevékenységével kapcsolatos működtetési feladatok ellátása. 

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

Ide tartozik: 

- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak 

ellátása. 

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

Ide tartozik: 

- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvány szerinti működtetési 

feladatainak ellátása. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

1. 3. Az intézmény jogállása és gazdálkodása 

Az intézmény finanszírozása és gazdálkodása: 

 Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg. 

 Besorolása az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából:  

- önállóan működő költségvetési szerv 

 Besorolása a gazdálkodás megszervezésének módja szerint: 

- részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szerv 

 Gazdálkodását bonyolító szervezet: 

- Hatvani Polgármesteri Hivatal 
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1. 3. 1. Az intézményi bélyegzőlenyomata, használatára jogosult személyek 

 

Az intézményi bélyegző lenyomatát az 2. sz. függelék tartalmazza. 

Jogosult személyek: 

 Óvodavezető 

 Megbízott helyettes ( a helyettesítési rend fejezetben megfogalmazva) 

 Óvodatitkár 

 

A közoktatási intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma: 

Törzsszáma:  792767 

Adószáma:  15792761-2-10 

Számlaszáma: 10403538-50526551-77741007 

A közoktatási intézmény felügyeleti szerve: 

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

A közoktatási intézmény képviseletére jogosultak: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvodavezető, illetve a fenntartó 

Amint arra a fentebb hivatkozott bírósági ítélet is rámutatott, a köznevelésben a munkáltató 

köznevelési intézmény és a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye elválik egymástól. 

Ezzel összefüggésben rendelkezik úgy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 69. §-ának (1) bekezdése b) pontja, 

hogy az óvodapedagógusok és más óvodai alkalmazottak felett az óvodavezető gyakorolja a 

munkáltatói jogkörből eredő jogokat, míg a köznevelésről szóló törvény 83. § (2) bekezdés f) 

pontja alapján az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói 

jogokat. 

A közoktatási intézmény képviseletét az óvodavezető látja el. Az óvodavezető a 

köznevelésről szóló törvényben és a végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendeletben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként, 

vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak figyelembe vételével helyettesére, vagy az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja. 
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2. Az óvoda szervezeti felépítése 

 

2. 1. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 

Az intézmény vezetője, a fenntartó képviselőtestülete által kerül kinevezésre, az érvényes 

jogszabályoknak megfelelően. 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

Megbízására, alkalmazására a köznevelési törvény rendelkezései, valamint a SZMSZ 

előírásai az irányadók. 

Az intézmény képviseletére jogosultak: a mindenkori kinevezett óvodavezető, illetve 

annak távolléte esetén a SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 

2. 2.  A szervezet tagjai 

Az óvoda alkalmazotti közösségét az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott 

alkotja. 

Az óvoda nevelőtestületét az óvodában foglakoztatott óvodapedagógusok alkotják. 

Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok 

ellátására bármely óvodában. 

Az óvodában a dajkák önálló csoportot alkotnak. 

Az óvodatitkár, a pedagógiai asszisztens és a konyhai kisegítő, az óvodavezetőhöz 

közvetlenül beosztott alkalmazott, feladataikat, munkaköri leírás határozza meg. 

 

2. 3. Az óvodavezetés szerkezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

Óvodavezető 

Megbízott helyettes 

Óvodatitkár 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztens 

Konyhai  kisegítő 
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2. 4. Az intézményvezető 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 69.§-a a következőkben határozza meg az 

intézményvezető feladatait: 

(1) A köznevelési intézmény vezetője 

a)
 * 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre 

bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért - önálló költségvetéssel 

nem rendelkező intézmény kivételével - az intézmény gazdálkodásáért, 

b)
 * 

 önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

f) képviseli az intézményt. 

(2)  A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

a) a pedagógiai munkáért, 

b) a nevelőtestület vezetéséért, 

c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

d)
 * 

önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló 

költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosításáért, 

e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

f)
 * 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai 

koordinálásáért, 

g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 
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(3) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében 

szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes 

alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

(4) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége 

a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan 

kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az 

intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés 

eredményét is figyelembe veszi. 

(5) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. 

mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga 

jogosult meghatározni. 

(6) A korábban legalább két ciklust intézményvezetőként dolgozó pedagógus „címzetes 

igazgatói” pótlékban részesülhet, ha intézményvezetői megbízásának lejártát vagy 

megszűnését követően továbbra is az intézményben marad alkalmazásban. A pótlék 

mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. 

 

 2. 4. 1. Az óvodavezető helyettesítési rendje 

Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén a megbízott helyettese  helyettesíti. Az 

óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben  - el nem halasztható ügyek 

intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését. Az óvodavezető tartós távollétében 

teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a két hetet 

meghaladó távollét. 

Helyettesnek tekinthető a mindenkori rangidős óvodapedagógus. 

Reggel 6
30

 órától 7
30

 óráig, illetve a 16
00

 órától 17
00

óráig terjedő időben a vezető 

helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát 

végző óvodapedagógusok. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.  

 

2. 4. 2. Az intézmény dolgozóinak helyettesítési rendje 

 Alkalmi helyettesítéseket a csoporton belüli váltótárssal, esetleg szóban megbeszélt 

kollégával leegyezteteve vagy az óvodavezető csoportba beosztásával oldjuk meg. 

 Hosszantartó távollétnek minősül a 15 napnál hosszabb hiányzás.
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 Hosszantartó távollét esetén a terheket arányosan kell megosztani. A helyettesítés 

beosztásánál figyelembe kell venni az önkéntességet, valamint a családi hátteret. 

Szükség esetén helyettes pedagógust kell alkalmazni. 

 A távollévő óvodapedagógust elsősorban a saját csoportjában dolgozó 

óvodapedagógus, illetve a gyermekeket a legjobban ismerő dolgozó helyettesíti. 

 Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, 

iskolaelőkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellgű foglalkozást szervez, ezen 

időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben fogalalkoztatott személy is elláthatja. 

  A pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár 30 napon túli helyettesítését az 

óvodavezető rendeli el írásban. 

 A pedagógiai munkát segítő dolgozók munkabeosztását az óvoda teljes nyitvatartása, 

valamint a munkakörbe utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg. 

Munkájukat heti váltásban, illetve egy műszakban, szükség esetén módosítás, 

átcsoportosítás alkalmazásával végzik. Kettős dajkai hiányzás esetén, az első naptól 

szükséges a helyettes alkalmazása, az óvoda biztonságos működése érdekében. 

 A konyhai dolgozó távolléte esetén a konyhai feladatokat a dajkanénik felváltva a 

terheket arányosan megosztva végzik, az óvodavezető beosztása alapján. 

 Abban az esetben, amikor az intézményben nem tartózkodik óvodapedagógus, akkor a 

benntartózkodó dajka felelős a felmerülő gond megoldásáért. Pl: műszaki probléma 

esetén köteles értesíteni az intézmény vezetőjét vagy helyettesét. 

 Konyhai kisegítő szükség esetén (váratlan dajkai hiányzás) átirányítható, dajkai 

feladatok végzésére, az óvodavezető döntése alapján. 

 

2. 4. 3. Az óvoda kibővített vezetőségének tagjai 

 óvodavezető 

 óvodavezető helyettes 

 munkaközösség vezető (ha van ilyen) 

 Szükség esetén a SZMK elnöke vagy képviselője 

Az óvodavezető az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkezik. 
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2 .4. 4. A kiadmányozás eljárásrendje 

Jogszabályi hivatkozás: 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 3. § (2) 52. -53.§. 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet 85§ (1) A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratok tartalmazzák: 

 a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét, iktatószámát, ügyintéző 

megnevezését, az ügyintézés helyét, idejét, 

 az íratok aláírójának nevét, beosztását, 

 nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében az összes ügyiratot. Az 

óvodavezető – helyettes kiadmányozza az óvodavezető hiányzása esetén, az óvoda összes 

ügyiratát, kivétel a munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kiadmányok. Az óvodatitkár-külön 

utasításban, szabályzatban biztosítottakat kiadmányozhatja. Külső szervhez vagy személyhez 

küldendő iratot kiadmányként, csak a jelen SZMSZ-ben meghatározott kiadmányozási joggal 

rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad 

felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. Az óvodavezető 

kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az 

átruházott jogkör tovább nem ruházható. 

A kiadmányozási jog átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes 

felelősségét. Az óvoda vezetője külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot 

biztosíthat az óvodatitkárnak és a vezető helyettesnek. 

2. 5. Az óvoda kapcsolatai 

2. 5. 1. A szülői szervezet  

Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 

szülői szervezetet  működtetnek. 

Az óvodai csoportok szülői szervezetét az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. 

Minden csoportban külön szülői szervezet működik, élükön az elnökkel.  

A szülők maguk közül az elnököt (vagy megbízottját) delegálják a fenntartó és az érintett 

szervezet felé, aki képviseli a Szülői Szervezet érdekeit. 

Az elnökkel az óvodavezető tartja a kapcsolatot.  

A csoport szülői szervezetek kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a korcsoportokban 

választott elnök segítségével juttathatják el az óvoda vezetőjéhez. 
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Az óvodai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek 

több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 

Az óvoda vezetőjének az óvodai szülői szervezet választmányát nevelési évenként egy 

alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, 

tevékenységéről. Az  óvodapedagógus a csoport szülői munkaközössége képviselőjének az 

aktuális feladatokról ad tájékoztatást. 

Az óvodai szülői szervezete döntési jogot gyakorol: 

 a saját működési rendjében 

 tisztségviselőinek elfogadásában. 

Az óvodai szülői szervezet jogai az alábbi területeken: 

Véleményezési jog: 

 az SZMSZ kialakításában, 

 a HÁZIREND kialakításában. 

Egyetértési jog: 

 a vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás módjában, 

 a Pedagógiai Program szülőket érintő részében, 

 a munkatervben a szülőket érintő részében. 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében. 

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 készü l, 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 tájékozódás az óvodában járó gyermekek összességére vagy nagyobb csoportjára 

vonatkozik, a szülők tájékoztatásába az óvodavezetőt be kell vonni. 
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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. 

Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

Az óvodai szintű munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet 

azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az intézmény 

szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot 

biztosított. 

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

 

2. 5. 2. Az óvodai közalkalmazottak közössége 

Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az óvodánál közalkalmazotti 

jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli 

érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok – elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési törvény, 

illetve az ehhez kapcsoló rendeletek rögzítik. 

Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

 A köznevelésről szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes 

véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, 

feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 

meghatározásával és módosításával, óvodavezetői megbízással kapcsolatosak. 

 Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak az óvodát érintik. 

 A pedagógiai munkát segítők munkaértekezleteit az óvodavezető hívja össze az 

éves munkaterv szerint. 

 A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja 

össze az óvodavezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével. 

 Évi rendszeres munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás a tanév kezdetekor 

szükséges megtartani, melynek megszervezése az óvodavezető feladata. 

Az alkalmazotti értekezleteket az óvoda nyitva tartása után kell megtartani.  
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A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor ezt 

jogszabály előírja, vagy ha az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül 

sor. Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet az óvodatitkár vezet.  

 

2. 5. 3. A nevelőtestület 

A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az 

intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 

 A pedagógiai program és módosítása elfogadására (véleményezésére). 

 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. 

 Egyéb ügyekben, amiket a törvény meghatároz. 

A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 

 nevelési évet nyitó értekezlet 

 félévi nevelési értekezlet 

 nevelési évet záró értekezlet 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint  az óvodavezető 

szükségesnek látja.  

A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül, a kezdeményezéstől 

számított nyolc napon belül kell összehívni. 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a 

jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá.  
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A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület 

szavazatszámláló bizottságot jelöl ki.  

A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és 

határozatok az intézmény iratanyagába kerülnek határozati formában. 

 

2. 5. 4. Az óvodák közti rendszeres szakmai kapcsolattartás: 

 vezető óvónők munkaközössége 

 szakmai munkaközösség 

 egyéb szakmai képzések, rendezvények 

 

2. 5. 4. 1. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei 

Az óvodai intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. (2011. évi 

CXC törvény a nemzeti köznevelésről 7711..§§))  

 (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai 

munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási 

intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési 

eljárásában. 

(A munkaközösségek szerveződését meghatározhatják az adott nevelési év főbb 

célkitűzései is). 

Intézményünkben nem működtetünk szakmai munkaközösséget, hiszen a pedagógusok 

létszáma összesen 7 fő, a vezetővel. A szakmai kiemelt feladatok megoldása közös érdek, 

így minden pedagógus képességeinek megfelelően vállalja a szakmai célok érdekében 

végzett plusz feladatokat. 
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2. 5. 4. 2. Óvodai ösztönzőrendszer 

Célunk az erkölcsi és anyagi elismeréssel, az eredményes munkavégzés hatékonyságának 

növelése. A Partnerközpontú működéssel a munkatársak minél nagyobb elégedettségének 

kialakítása. 

Már évek óta hagyomány, hogy minden évben két alkalommal díjat adományozunk, az arra 

érdemesnek tartott munkatársaknak. 

Az óvodánkban fogalkoztatott közalkalmazottaknak kialakított helyi díjak adományozhatóak.  

Minden év karácsonyakor a szülők és dolgozók szavazatai alapján ”Gyermekmosoly díj” 

adományozható egy főnek.  

Minden év pedagógus napján kettő fő díjazása lehetséges a dolgozók szavazatai alapján: 

”Legatívabb pedagógus” ,”Legatívabb dolgozó”.  

A díjazások feltételeit és folyamatát az intézményi SZMSZ 2. sz. függeléke tartalmazza. 

A díjak adományozása a kereset-kiegészítés, a mindenkori költségvetés függvénye. 

Költségvetés függvényében, béren kívüli juttatásban (cafeteria) részesülhetnek a dolgozók, 

melynek éves keretösszege a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. Az összeg kiutalása Szép 

kártyára történik. A kifizetés a polgármesteri hivatal gazdasági osztályával egyeztetett 

eljárásrend szerint történik, illetve a törvényi változások függvényében van érvényben. (7. sz. 

függelék) 

A pedagógusok részére célfeladat jelölhető ki, mely az óvodavezető döntése és a teljesítés 

igazolása után fizethető ki, az előre meghatározott összegben. A megjelölt feladatok szoros 

összefüggésben kell, hogy legyenek az óvoda Pedagógiai programjával és a munkatervben 

megfogalmazott feladatokkal. 
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2. 5. 4. 3. Az intézmény azonosított partnerei 

Az intézmény az azonosított partneri kör igényeinek minél jobb színvonalú kielégítésére 

vállalkozik. Ha ez a tevékenység folyamatos, interaktív, akkor jól működik az intézmény.  

A partnerekkel folytatott folyamatos párbeszéd alapján ölt testet a helyi minőségfogalom. Az 

intézmény legfontosabb partnerei a gyermekek és a szülők, akik 

visszaigazolják/visszaigazolhatják a változásokat. A javaslat és nem a kritika kap főszerepet 

ebben a folyamatban.  

A következő oktatási szint igényeinek felmérése, mérlegelése segíti a távlatok, a jövőkép 

konkrétabb, életszerűbb meghatározását.  

A reális cél kitűzését, a partnerek részéről a fokozottabb támogatottság elérését indukálja a 

partnerek elégedettségi szintjének mérése alapján kirajzolódó kép a külső és belső közérzetről.  

Az önértékelés iránti igény kialakulása az egyik legfontosabb mutatója a   

partnerközpontúságnak. 

Közvetlen partnerek:  

A nevelési folyamat elsődleges szereplői (a gyermekek, szülők, a pedagógusok és a 

pedagógiai munkát segítő munkatársak, fenntartó). 

A nevelési folyamat közvetlen megrendelői, akik elvárásokat támasztanak és/vagy 

forrásokat biztosítanak az intézmény számára (ilyen például a szülő, a fenntartó).  

Amennyiben létezik az intézmény számára meghatározó szerepet játszó egyéb közvetlen 

felhasználó, azt az intézménynek szintén azonosítania szükséges (ilyen lehet például az 

intézmény által kínált oktatási program közvetlen vagy potenciális megrendelője).  

Közvetett partnerek: 

Mindazon megrendelők, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai 

igényeket fogalmaznak meg és/vagy közvetítenek az intézménynek (ilyenek például a különböző 

jogalkotó szervezetek, köztük a Nemzeti Erőforrás Minisztérium is). 

Azok a partnerek, akik együttműködésükkel segíthetik az intézményt céljai elérésében 

(ilyenek például  a civil szervezetek, szociális szervezetek, kulturális szervezetek, 

gazdasági szervezetek, köztiszteletben álló magánszemélyek, egyházak, sportintézmények 

stb.).  
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Azok a szervezetek és közösségek, amelyek elvárásokat fogalmaznak meg a  nevelési 

tevékenység folyamatával és/vagy eredményével szemben (ilyenek például a szakmai 

szervezetek, a kamarák, a civil szervezetek, az egyházak, a munkaadói szervezek stb.).  

Az aktuális partnerlistát   az SZMSZ szabályozza, melyet minden év szeptemberében újra 

nevesítünk (2. sz. függelék). 

2. 5. 4. 4. Az intézmény külső kapcsolatai 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más 

intézményekkel és gazdasági szervezetekkel. A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka 

különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a 

társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, – meghívás vagy egyéb értesítés 

alapján.  

2. 5. 5. Kapcsolatok rendszere, formája és módja  

Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető 

képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a 

különböző társintézményekkel. 

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézménye, a Szakszolgálatok és az 

óvoda kapcsolata 

 Iskolára felkészültség megállapítása a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Hatvani Tagintézményének vezetője részéről, a nagycsoportos óvodások köréből (a 

szülők igénye alapján – MSSST vizsgálat, illetve Iskolaérettségi vizsgálat) 

 Kötelező logopédiai szűrések és kezelések az arra rászoruló gyermekeknél. 

 Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság. 

A Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat és az óvoda kapcsolata 

 Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a Szolgálattal, 

amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást vezetői 

szinten az óvodavezető gyakorolja. 

A város bölcsődéje és az óvoda kapcsolata 

 Az éves munkatervben rögzítettek alapján, kölcsönös látogatások formájában. 
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Grassalkovich Művelődési Ház és Könyvtárak kapcsolata az óvodával 

 Az intézmények által meghirdetett rendezvényeken való részvétel. 

Gyermekorvos, védőnők, és az óvoda kapcsolata 

 Az óvoda és az egészségügy kapcsolatartását az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet 

szabályainak megfelelően tervezzük. 

 Nevelési évenként a védőnő éves munkatervében rögzítettek alapján. 

 Szükség szerinti látogatások (járvány, előadás tartása, stb.) 

Történelmi Egyházak és az óvoda kapcsolata 

 A hitoktatás intézményben való meghirdetése és megszervezése  

 Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. 

Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal és az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás: 

az óvodavezető feladata. 

2. 5. 6. Információáramlás  

Minden szervezet működésében elindulásában szerepe van az intézményi kommunikációnak. 

Az intézményi kommunikáció alapja az elemzés és megfontolás, hogy a legjobb módon tudja 

szolgálni az intézmény által megfogalmazott célokat. 

Az intézményi kommunikáció résztvevői a vezető és az intézményvezetés, a pedagógusok, a 

pedagógiai munkát közvetlenül segítők, s az intézmény azonosított közvetlen partnerei. Ebben 

a folyamatban szereplők közös igénye a megfelelő kommunikációs csatornák kialakítása, s 

azok működtetése. Elengedhetetlen tehát, hogy meghatározza információs struktúráját, az 

abban résztvevők pontos helyét és jogosultságait. 

A hatékony munkavégzés feltétele, hogy minden információ az alkalmazottak rendelkezésére 

álljon. 

Az intézményi kommunikáció elképzelhetetlen jól működő információs rendszer nélkül. Az 

információs rendszerek magukban hordozzák annak a lehetőségét, hogy megváltoztassák azt, 

ahogy egy szervezet működik. Új lehetőségeket nyitnak, leegyszerűsíthetik az eljárásokat, 

növelhetik az információáramlás, a vezetés hatékonyságát. Az információs rendszereknek 

támogatniuk kell az intézményt céljaink elérésében, a tervezésben és a mindennapi hatékony 

munkaszervezésben, az oktatás-nevelés folyamatában. 
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Az intézmény munkáját koordináló, irányító intézményvezetés nagy mennyiségű információt 

gyűjt össze, tárol, hoz létre, kezel és add tovább. Hatalmas szüksége van jól működő, 

hozzáértéssel működtetett, naprakész technikai ellátottságú (folyamatosan fejlesztett) 

informatikai rendszerre. Az információ elvesztése vagy zavarok jelentkezése az információs  

szolgáltatásokhoz való hozzáférésben hatással lehetnek az intézmény működőképességére. Az 

információ nem olyan erőforrás, amit könnyen lehet helyettesíteni.  

Az információ kezelése és minél jobb hasznosítása kétség kívül változásokra vezethetnek: a 

vezetés, a dolgozók és a partnerek közti kommunikáció hatékonyságában, a szerepekben és 

felelősségi körökben, és az intézmény sikeres működtetésében. 

A kétirányú kommunikációs rendszerben az információk a kapcsolatban lévő pontok között, 

mindkét irányban haladnak. 

Kétirányú Információáramlás (belső) 

Vezető 

 

 

                                                             Vezető helyettes                     Óvodatitkár 

 

 

 

 

                                         Óvodapedagógusok 

 

                                         Pedagógiai munkát segítő (pedagógiai asszisztens, dajkák, konyhai 

         kisegítő) 

 

Információáramlás (külső) 

Óvodánk létszáma 13fő, mely az információk áramlásának fontos elem. Az épület elrendezése, 

az egy légtérben lévő öltözők, a közös ebédlő, öltöző és nevelői szoba, nagyban megkönnyítik 

az információk áramlását. 

Az információ érkezhet az óvoda közvetlen és közvetett partnareitől, amelyek célállomása 

lehet a pedagógus, a pedagógiai munkát segítők köre, de lehet a vezető és lehetnek a 

gyermekek (pl.városi óvodai rendezvény). 
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Minden, az óvodát érintő információról a vezetőt értesíteni szükséges. 

A közvetlenül a gyermekekkel kapcsolatos információkat, az óvodapedagógusok fogadják, ha 

nem érzik magukat illetékesnek az ügyben, azt továbbítják a vezetőhöz. 

A telefonon érkezett információkat, az óvodatitkár fogadja és átadja az illetékes személynek. 

Az óvodai telefonon érkező információkról értesíteni kell a megjelölt célszemélyt, ha ilyen 

nincs, akkor a vezetőt kell értesíteni, vagy írásban rögzítva átadni az információt. 

Óvodára vonatkozó információt csak az intézményvezető, vagy a az általa megbízott személy 

adhat. 

2. 6. Az óvoda működésének rendje 

2. 6. 1. A gyermekek fogadása  

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, nyári, időszakos zárvatartással 

működik. 

A nevelési év a tárgyév szeptember elsejétől a következő év augusztus hó 31.  napjáig tart. 

Üzemeltetése az óvodavezető által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor 

történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása. Évente, a munkatervben 

meghatározva az időbeosztás. 

Nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést 

kapnak (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§ (7)). A nyári zárva tartás előtt 30 nappal 

össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőke t a 

gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni kell. 

A nyári zárvatartás idején, - felmérve a szülők igényeit, 2 heti váltásban tartanak ügyeletet a 

város óvodái, mindkét városrészben.  

Nyitvatartási idő: 10,5 óra 6
30

 – 17
00

 óráig 

Reggeli ügyelet: 6
30

 – 7
30

 óráig 

Délutáni ügyelet: 16
30

 – 17
00 

óráig 

 

Az óvoda minden karácsony és új év közötti időszakban, a tanév rendjéhez igazodva, - 

felmérve az esetleges  szülői igényeket- tart szünetet.  

Az óvodát reggel a munkarend szerint 6
00

 órára érkező dajka nyitja. 

A nyitvatartás teljes ideje alatt 6
30

órától 17
00 

óráig óvodapedagógus foglalkozik a 

gyerekekkel. 
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Ha az óvoda reggel 8
00 

óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskolaelőkészítő 

vagy más, kifejezetten nevelési jellgű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek 

felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben fogalalkoztatott személy is 

elláthatja. 

Az ajtó reggel 8
30 

óráig nyitva van, ezt követően zárva kell tartani 14
30

 óráig. 

A csengetésre a beosztás szerinti dajka, vagy óvodatitkár nyit ajtót, aki a látogatót az 

óvodavezetőhöz kíséri. 

A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető vagy óvodatitkár irodájában történik. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. 

 

2. 6. 2. Nevelés nélküli munkanapok 

Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vehet igénybe a 

nevelőtestület, (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§ (5)) melyet nevelési értekezletek, 

illetve továbbképzés céljára használhat fel. 

Erről a szülők a jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak 7 nappal a nevelés 

nélküli munkanap előtt. 

A nevelés nélküli munkanapokon szükség esetén a gyermekfelügyeletet biztosítani kell. Az 

időpontok az éves munkatervben rögzítve. 

 

2. 6. 3. Az intézmény munkarendje 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Az 

ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend 

alapján kell kijelölni az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

A technikai dolgozók munkaideje a munkaköri leírásban került meghatározásra. 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét – a 

hatályos jogszabályok betartásával – az óvodavezető állapítja meg. 

A közalkalmazottak munkaköri  leírásait az óvodavezető készítik el. Minden 

közalkalmazottnak be kell tartania az általános munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat. 

Az ezzel kapcsolatos képzést az EU-Synchronic Kft. munkatársa tartja.  

Az óvodavezető tesz javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével – 

a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak 

szabadságának kiadására. Az aktuális munkarend, az éves munkatervben található. 
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A pedagógusok jogait és kötelességeit a Köznevelési törvény rögzíti. A nevelési-oktatási 

intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje: 40 óra 

 32 kötelező óraszámból (vezető:10 óra, vezető helyettes:24 óra , gyakornok: 

26 óra), 

 8 nevelő-oktató munkára való felkészülésből áll. 

A pedagógus köteles munkakezdése időpontjában,   munkára alkalmas állapotban   a feladat 

végzésének helyén megjelenni.  

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell az 

óvodavezetőnek, hogy a helyettesítésről gondoskodni lehessen.  

Rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon a munkakezdés előtt két órával 

jelezni kell az óvodavezetőnek. 

A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési rendjét az  

óvodavezető állapítja meg.  

Az óvoda dolgozóinak munkarendje 

Beosztás Heti kötött munkaidő Heti munkaidő 

óvodavezető 10 40 

óvodavezető-helyettes 24 40 

óvodapedagógus 32 40 

gyakornok 26 40 

pedagógiai asszisztens -------- 40 

óvodatitkár ----------------  30 

dajka ----------------  40 

konyhai kisegítő ----------------  40 

 

2. 6. 4. Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 

Az ügyeleti rendet az óvodavezető határozza meg, és azt a szülők és az alkalmazotti 

közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények tudomására hozza (értesítés formájában).  

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

alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületeit, helyiségeit 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 
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Bérleti szerződés csak az óvoda Pedagógiai programjában megfogalmazott értékek mentén 

köthető, csak a gyermekeket érintő tevékenységekre. 

Az óvoda konyhájában csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. 

 

2. 6. 5. Reklámtevékenység szabályai 

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

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, 

illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 

Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda 

területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az óvoda által 

megszervezett könyv-, illetve játékvásár esetén.) 

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

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

felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható. 

Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: 

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

 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért, 

 az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos 

ügyek intézői tartózkodhatnak, 

 az óvoda berendezéseit, felszereléseit csak az óvodavezető engedélyével lehet az 

óvodából elvinni, átvételi elismervény ellenében. 

 

2. 6. 6. A gyermekek kísérése 

A gyermekek intézményen kívüli kisérése esetén minden 15 gyermek után egy 

óvodapedagógust, és egy pedagógiai munkát segítőt  kell biztosítani. 

Az óvoda épületén kívül szervezett programokon (kirándulás, úszás, korcsolyázás, stb.) 

alkalmanként szülői felügyelet (kiséret) segítsége is elfogadott, de a felelősség nem 

átruházható. Az óvodába lépéskor e tény elfogadását a szülők aláírásukkal veszik 

tudomásul. 



Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

32 
 

 

2. 6. 7. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

A törvény 49. § (1) (3) (3a) alapján.Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. 

 (3) *  A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 

életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 

óvoda). 

(3a) *  Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon 

alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda 

házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e 

törvényben foglalt kivételével – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermek felvétele folyamatos.  

Minden 3. életévét betöltött gyermek óvodaköteles, ez alól a jogszabályban leírtak (2011. 

évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 8.§) alapján térhet el az óvodavezető. 

 Az óvodába járási kötelezettség alól csak a legindokoltabb esetben lehet felmentést kapni a 

gyermek a negyedik életévéig illetve  különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem   

alapján  a gyermek az ötödik életévéig, melyet a felmentést engedélyező szerv adhat. 

Részletes szabályozás a Házirendben. 

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai 

beíratások idejét és módját a fenntartó határozza meg, az adott év április 20. és május 20. 

közötti időszakban. Az óvoda a határidő előtt legalább harminc nappal köteles a 

beiratkozás időpontját nyilvánosságra hozni.  

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező 

gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A beiratkozás minden 

évben  a helyi szokásnak megfelelően  az óvodában történik. A gyermekek óvodai 

felvételéről, átvételéről az óvodavezető dönt.   

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezető rendkívüli  felvételi bizottságot hoz létre, mely dönt a felvételekről. A további 

jogorvoslat a Nkt. 37. § (3/b), (4). 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj341id4bcb
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj342id4bcb
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A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. betölti 3 életévét, a nevelési év kezdő 

napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben eltölteni (ha a törvény másképp nem 

rendelkezik), felvételét nem lehet elutasítani ( Nkt. 8. § (1)-(2). 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető  dönt a szülők és 

az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

Az óvoda addig az évig kötelező, amelynek augusztus 31. napján a gyermek hatodik 

életévét betölti, hiszen ettől az évtől kezdve válik tankötelessé. 

 

2. 6. 8. Az óvodai elhelyezés megszűnése 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon, 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

 a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai 

foglalkozásokról. (Kivéve ez alól, az a gyermek, aki hátrányos helyzetű, illetve akit 

a gyámhatóság intézkedésére vettek fel, illetve azt, aki a 4.életévét betöltötte és napi 

négy órát köteles az óvodai nevelésben eltölteni az óvodába). 

Irányadóak a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 53. § (1) a, b, c, valamint a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. § (1)-(3). 

 

2. 6. 9. A gyermekek távolmaradásának rendje 

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó rendelkezések  

 A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni (az óvodában kialakított 

rend alapján, a hiányzási füzetben jelezve). 

  Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, tájékoztatnia 

kell az óvodapedagógust..  

 Az egészséges gyermek hiányzását az óvodapedagógus (vitatott esetben az 

óvodavezető) engedélyezheti. 

 Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján, 

lehetőleg reggel 8
30

 óráig be kell jelenteni az óvodatitkárnak. 
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 Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét 

óvodába. 

 Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan, melynek 

következményeit az óvodai házirend tartalmazza. 

 Speciális és rendkívüli helyzetek esetében a függelékben megtalálható intézkedési 

tervben megfogalmazottak az irányadók 

 

Irányadó a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (1)-(4). 

 

2. 6. 10. Belépés és benntartózkodás rendje 

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

óvodával: 

 A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodatitkárnak és az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben 

jelentek meg az óvodában. 

Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az 

óvodavezetőnek jelenti be. 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 

óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik. 

 Az óvodai csoportok, és tevékenységek látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi. Az óvodában az óvodavezető fogadja az óvodával 

jogviszonyban nem álló külső látogatókat. Akadályoztatása esetén, a helyettesítési 

rendben szabályozottak alapján. 

 Külső partnerek, az óvodában tartott foglalkozások idejére, az aktuális hetirend 

alapján, a vezető engedélyével tartózkodhatnak az óvodában. 

 Minden benntartózkodónak kötelessége az óvoda házirendjét betartani. 
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2. 7. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése 

Célja: A nevelő-oktató munka ellenőrzésének,  az intézményben folyó tevékenység 

hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen szükséges az óvoda 

dolgozóinak munkáját segíteni, erősíteni, rendelkezésre állnak-e szükséges felszerelések, kell-e 

korszerűsíteni, felújítani a segédeszközöket. A pedagógiai program megvalósításának 

gyakorlati tapasztalatai a hatékonyság tükrében. 

 

Feladata:   Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az 

országos Óvodai nevelés országos alapprogram, valamint az óvoda pedagógiai programja 

szerint előírt) működését. 

Segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát. 

Az óvoda vezetője számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők munkavégzéséről. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését,  az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a 

felelős. 

Alapelvek 

 Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik.  

 Az ellenőrzés időpontját legalább egy héttel előre közölni kell. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait az óvodapedagógusokkal egyénileg meg kell beszélni. 

 Az értékelő jelentésre az értékelt észrevételt tehet. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait összegezni kell, és szükség esetén intézkedési tervet kell 

kidolgozni. 

Az ellenőrzési terv kiterjed: 

 a gyermekekre,  

 az intézmény dolgozóira, 

 a vezetőre, 

 az intézményre. 
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Az ellenőrzések célja: 

 szakmai munka törvényessége, hatékonysága, 

 döntések előkészítése, 

 tartalékok feltárása, 

 szabályok, szabályzatok szerinti munkavégzés, 

 belső rend és fegyelem, 

 intézményi ügyvitel, 

 vagyonvédelem. 

Az ellenőrzések segítik az óvoda minőségi munkájának végzését. 

A gyermekek és az alkalmazottak munkájának értékeléséhez a követelményeket az alábbi 

dokumentumok tartalmazzák: 

 Pedagógiai program 

 SZMSZ és mellékletei 

 Házirend 

 Munkaterv 

 Egyéb szabályozók 

 A csoportok dokumentációi: csoportnapló, gyermekek fejlődését nyomon követő 

fejlődési napló, mulasztási napló, mérési eredmények. 

Ellenőrzési joggal rendelkeznek: 

 Fenntartó 

 Oktatási hivatal által kirendelt szakértő 

 Óvodavezető 

 Óvodavezető-helyettes 

 Munkaközösség vezető 

 Valamennyi pedagógus a gyermekek neveltsége, képességei, a csoport rendje 

területén. 

Az ellenőrzések fajtái: 

 tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés, 

 spontán, alkalomszerű ellenőrzés, 

 a problémák feltárása, megoldása érdekében, 

 a napi felkészültség felmérésének érdekében. 
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A csoportlátogatások javasolt ellenőrzési és értékelési szempontjai: 

 az óvodapedagógus, mint vezető, 

 az óvodapedagógus szakmai felkészültsége, 

 a pedagógus nevelési stílusa, 

 a nevelő szakmai attitűdkészlete, 

 a nevelő kommunikációs kultúrája, 

 milyen volt a tevékenység szervezése, 

 pontosak voltak-e a nevelői utasítások, 

 pontosan történt-e a tevékenységek vezetése, 

 hogyan történt a differenciálás, 

 a közvetlen és közvetett irányítás aránya, annak megoszlása, 

 hogyan történt az értékelés (egyedi, csoportos), 

 a gyermekek kapcsolatrendszere, a nevelő és a gyermekek kapcsolata, 

 a csoportban dolgozó felnőttek egymás közötti munkamegosztása, 

 a csoportban dolgozók szakmai munkájának összhangja, 

 a következetesség elvét hogyan használják az óvodapedagógusok, 

 mennyire motiválóak a tevékenységek kezdeményezésére az óvodapedagógusok, 

 a felkínált játéklehetőségek kreativitása, 

 mennyire rugalmas az óvodapedagógus az irányított tevékenységek és a játékból 

kivonás esetében, 

 a csoportok szokásrendjének betartása és betartatása minden esetben megtörténik-e, 

 a gyermekeknek van-e lehetőségük véleménynyilvánításra. 

 

 Valamennyi csoportot érintő időszakos ellenőrzések: 

 Szülői értekezletek, pedagógiai nevelő munka, dajkai munkák ellenőrzése. 

 A csoporthoz tartozó dokumentációk vezetése. 

 Ünnepélyeken a gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos alkalmakon való 

részvétel. 
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Az óvodavezető az éves munkaterv, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás és 

munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan 

működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az éves munkaterv a 

nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület jóváhagyásával készül. Az 

adott évre tervezett ellenőrzésekről már ekkor tudomást szereznek a nevelők. Az ellenőrzési  

terv tartalmazza az ellenőrzés területeit,  és ütemezését. 

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

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 a fenntartó 

 az óvodavezető 

 a  munkaközösség és  

 a szülői munkaközösség. 

 

Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját egy alkalommal értékeli a nevelési év 

során. 

Nevelési évenként egy alkalommal minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 

Az ellenőrzések minden látogatáskor kiterjednek a csoportban dolgozó dajka nénik 

munkájára is, illetve a nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztens munkájára is.  

Az óvodatitkár az ügyviteli és minden más adminisztrációs munkája folyamatos szakmai 

felügyelet mellett történik, hiszen szoros együttműködésben dolgozik a vezetővel.  

Az ellenőrzés tapasztalatairól az óvodavezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az 

óvodapedagógussal és pedagógiai munkát segítő kollégákkal. 

A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten az óvodavezető az ellenőrzés 

eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 

A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső 

ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános 

tapasztalatait, megfogalmazza  az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges 

intézkedéseket. 

Az intézmény belső ellenőrzése teljes összhangban kell, hogy legyen az országos 

önértékelési, tanfelügyeleti és minősítési rendszer elvárásaival.  

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 150§, 152§ 
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Önértékelést Támogató Munkacsoport 

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

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Majd erre építve fejlesztéseket 

tervezzen, fejlesztési feladatait Intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, 

önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét. 

Az önértékelést támogató munkacsoport feladatai  

 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és 

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

szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.  

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

szakszerűség és az időgazdálkodás szempontjából egyaránt fontos a kollégák bevonása 

az önértékelés lebonyolításába, melynek módját az éves önértékelési tervben kell 

rögzíteni. 

  A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést támogató 

munkacsoport feladata, noha az adatgyűjtést vagy értékelést alapesetben nem az 

önértékelést támogató csoporttagok végzik.   

 Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett 

informatikai támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek 

alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket.  

Az önértékelést támogató munkacsoport  a  felületen  és  a valóságban  is  nyomon  

követi  a  folyamatot,  gondoskodik  az  önértékelés minőségbiztosításáról. 

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport vezetőjének feladata: 

Az önértékelést támogató rendszer működtetésének, az önértékelési feladatok végrehajtásának 

összehangolása, az önértékeléssel kapcsolatos dokumentációk kezelése, rendszeres intézményi 

önértékelés szervezése, lebonyolítása (lásd. az Önértékelést Támogató Munkacsoport 

vezetőjének munkaköri leírásában). 



Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

40 
 

 

2. 8. Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása 

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A 

nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 

elősegítése. 

Az óvoda vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

Az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

Az óvoda vezetője kijelöli a pedagógus munkatársak közül az e munkáért felelős személyt . 

A GYIV felelős feladatai: 

 munkatervet készít és minden tanév végén, írásban beszámol az elvégzett munkáról, 

 az óvodatitkár segítségével nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű gyermekekről (HH, HHH), 

 elősegíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 

 a problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha 

szükséges szakember segítségét kérni, 

 szükség esetén családlátogatásokat végez a csoportvezető óvónőkkel, 

 a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutást elősegíti, 

 az új és pályakezdő óvodapedagógusok részére a gyermekvédelmi munkához a 

segítségnyújtást megszervezi, 

 rendszeres jelzőrendszeri találkozókon való részvétel, 

 egyeztetés alapján, fogadó órát ad, azt kérelmező szülőknek. 

Az óvodavezető és a GYIV felelős együttműködik a Szivárvány Szociális és Egészségügyi  

Szolgálattal, illetve a  gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más 

személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal. A Szivárvány Szociális és Egészségügyi  

Szolgálattal esetmegbeszéléseken való részvétel (óvodavezető, GYIV felelős), abban az 

esetben, ha ez elősegíti a családok szociális helyzetének javulását.  

Az óvodavezető minden esetben köteles kikérni, a Szivárvány Szociális és Egészségügyi  

Szolgálat véleményét, ha a szülő az 5. életévét betöltött gyermek esetében felmentést kér 

gyermeke rendszeres óvodába járása alól. 
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A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt a 

dolgozók tudomására hozza. 

Fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet 

kritériumainak intézményi szintű megállapítását, az óvoda vezetőjével. 

Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai intézkedési 

lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel. Intézkedést 

kér azoktól a szakemberektől (Szivárvány Szociális és Egészségügyi  Szolgálat, védőnő, 

orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában.  

A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvodavezető tájékoztatja a szülőket az óvodai 

intézmény gyermekvédelmi feladatairól. 

2. 9. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó 

orvos és védőnő látja el, nevesítve az aktuális munkatervben. 

A védőnők a munkatervükben meghatározott rendszerességgel látogatják  az óvodát. 

Az óvodavezető feladata az egészségügyi ellátás keretén belül biztosítani az egészségügyi 

(orvosi, védőnői) munka feltételeit az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján: 

 gondoskodni a szükséges óvónői felügyeletről, 

 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

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. 

Intézményünk az óvodai nevelés során  a törvényi kötelezettségnek megfelelően az 1-es 

típusú diabétesszel élő gyermekek számára a gyermekkori diabétesz gondozásával 

foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján a jogszabályban 

foglalt speciális ellátást biztosítja [Nkt. 62. § (1a) bek.].  Az Eütv.-vel összhangban álló 

speciális ellátási eljárásrenídet alakítottunk ki [Nkt. 62. § (1e) bek.], melyet a (  )   számú 

függelék tartalmazza. 

Speciális és rendkívüli helyzetek esetében a függelékben megtalálható intézkedési tervben 

megfogalmazottak az irányadók. 



Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

42 
 

 

2. 10. Intézményi védő-óvó előírások 

Az  óvodavezető felelős  az óvodában, a nevelőmunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltételrendszer 

vizsgálata, a feltételek javítása állandó vezetői feladat. 

Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének 

megóvása. 

Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, 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 intézkedést megtegye. 

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzatot, a tűzvédelmi 

utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit (aláírásukkal igazolják). 

Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell 

megszervezni a gyermekek tevékenységét (védő-, óvóelőírások figyelembe vételével). 

A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni. 

Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 

viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra. 

Különösen fontos ez, ha: 

 az udvaron tartózkodnak, 

 különböző közlekedési eszközzel közlekednek (kirándulás előtt), 

 az utcán közlekednek, 

 valamilyen rendezvényen vesznek részt, 

 mikorcsoportos foglalkozások keretében, 

 rendkívüli  esetekben. 

 

Az óvodavezető az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell , a szükséges 

intézkedéseket megteszi. 

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az 

ellenőrzésbe bevont személyeket. (EU-Synchronic Kft. munkatársai negyedévente végzik). 
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2. 10. 1. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén 

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 

 szülő értesítése, 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 

 ha szükséges orvost kell hívni, 

 ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetni, 

 a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvodavezetőnek és az óvodatitkárnak. 

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan 

abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos 

megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.  

Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.  

Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvoda vezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat 

során tisztázni kell a balesetet kiváltó személyi és szervezési okokat. A vizsgálat 

eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében és a 

szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie. 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

óvodában az óvodavezető és az óvodatitkár végzi a KIR adatbázisában.  

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda 

munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 
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2.11. BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY 

Célunk, a nevelőmunka mindennapi végzéséhez szükséges megfelelő optimális 

(biztonságos) körülmények biztosítása. 

A gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos munka-és 

tanulási körülmények biztosítása – a törvényben előírtaknak megfelelően – tartalmazza a 

folyamatok hozzá kapcsolódó lépéseit be-és kimeneti pontokkal, felelősség és 

hatáskörökkel, bizonylatokkal, és a folyamat leírásával, továbbá a fentiekhez kapcsolódó 

dokumentumokkal. 

A biztonságos intézményre vonatkozó feladatokért valamint a biztonságos tárgyi feltételek 

meglétéért az intézményvezető felel. 

Fellelhetőségi hely az óvoda vezetői irodájában. 

Költségvetési szabályzatok: 

Reprezentációs kiadások szabályzata 

Pénzkezelési szabályzat 

Bizonylati szabályzat 

Számlarend 

Beszerzési szabályzat 

Számviteli politika 

Eszközök és források értékelési szabályzata 

Önköltségszámítási szabályzat 

Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata  

Belső ellenőrzési kézikönyv 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata  

Egyéb szabályzatok 

Munkavédelmi szabályzat 

Tűzvédelmi szabályzat 

Tűzriadó terv 

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 

Villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv 

Környezetvédelmi szabályzat 

Honvédelmi intézkedési terv (HIT) 

Kártevőmentesítési dokumentáció 
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Legionella kockázatviselési- és értékelési dokumentáció 

Intézkedési terv (Covid-19 esetében) 

Kockázatbecslés- és értékelés az Európai Unió előírásai illetve az 1993. évi XCIII. törvény 

értelmében 

A biztonságos intézmény működtetése folyamatának leírása 

Előre egyeztetett időpontban az intézmény vezetője és az EU-Synchronic Kft. képviselője 

bejárják az intézményt. Ezek után együttesen döntenek arról, hol van szükség azonnali 

beavatkozásra. Az óvoda vezetője írásban megrendeli a veszélyforrás elhárítását. A 

fennmaradó feladatokra a vezető ütemtervet készít és megrendeli a munkát a Hatvani 

Szolgálatató Intézmény munkatársaitól. Az ütemtervben megjelölt időpontokig a megfelelő 

szakemberek elvégzik a veszélyelhárításokat. Ezt követően a vezető ellenőrzi a munkákat.  

A tanévnyitó értekezleten a munkavédelmi feladatokkal megbízott EU-Synchronic Kft. 

képviselői baleset- és tűzvédelmi oktatást tartanak az óvoda összes dolgozójának. 

Tanév elején a pedagógusok tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak a gyerekeknek. 

Minden évben, október végéig a munkavédelmi felelős megszervezi és lebonyolítja az 

intézményben a tűzriadót. Az alkalmazottak baleset- és tűzvédelmi oktatásáról, valamint a 

tűzriadóról jegyzőkönyv készül. A gyerekek baleset-és tűzvédelmi oktatását a nevelők a 

csoportnaplóban dokumentálják. 

2. 12. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

A gyermekek szülei az intézményben a gyermekük által igénybe vett étkezésért, az Nkt. 

előírásai alapján az óvoda fenntartója által meghatározott szabályok szerint térítési díjat 

fizetnek. 2015-től törvény rendelkezik az ingyenes étkezésről. (328/2011. (XII.29.) 

Kormányrendelet) 

A szülők saját felelősségükre nyilatkoznak (akár év közben is, ha változás áll be a család 

jövedelmében) az ingyenesség igénybevételéről vagy lemondásáról. Az étkezési térítési 

díjakat online formában, számlaszámra utalással, havonta történik, Hatvan Város 

Polgármesteri Hivatala által kiállított számla ellenében. 
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Az étkezési térítési díjak befizetésénél változás történt. 2020. szeptember 1-től megszűnt a 

készpénzes fizetési lehetőség, csak online utalás során lehet a számlát kiegyenlíteni, melyet 

az őnkormányzat küld meg az óvódáknak, melyet az óvodatitkár leellenőrizve, 

beszkennelve továbbít a szülők számára elektronikus úton. A megkapott számlán szereplő 

összeget a megfelelő számlaszámra kell utalnia a szülőnek a meghatározott ideig.  A 

számlázás, a ténylegesen igénybe vett szolgáltatási adatok alapján történik. 

Hiányzás esetén, az étkezés a következő naptól lemondható telefonon, e-mailben vagy  

személyesen. Szabályozva a Házirendben. 

2. 13. Ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Óvodánk ünnepeit, megemlékezéseit, hagyományait az óvoda pedagógiai programja és az éves 

munkaterv tartalmazza. Az óvoda munkatervében évente aktualizáljuk. 

Az óvoda épületét az aktuális ünnepek alkalmára az óvoda dolgozói feldíszítik. 

Az intézmény ünnepélyein az óvoda dolgozóinak és a gyermekeknek is – alkalomhoz illő – 

ruhában javasolt megjelenni. 

Az óvoda egyéb rendezvényein (gyermeknap, családi nap) a gyerekek és az óvoda dolgozói is 

az intézmény egységes pólóját viselik. 

Ezen póló viselését javasoljuk, ha óvodásaink, kísérőikkel más intézményben vesznek részt, 

közös rendezvényeken. 

Meghívásos rendezvényeken való szerepléskor, az óvodai egységes, szoknyákat, mellényeket 

viselik a gyerekek, melyet az óvoda tárol. 

A nemzeti ünnepeken javasolt a nemzeti jelképek viselete (pl. kokárda), illetve az óvoda 

ablakainak díszítése. 

Az óvodai ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok jellegét tekintve zártkörűek vagy 

nyilvánosak. 

Nyilvános rendezvények: 

 kézműves délutánok, ünnephez kötve, 

 karácsonyi vásár, 

 óvodai farsang, külső helyszínen, 

 anyák napi köszöntés (csak anyukák), 

 csoportok évzárói, nagycsoport búcsúzója, 

 családi nap az óvodában. 
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Zártkörű rendezvények jellegét tekintve: 

 nemzeti ünnepek megemlékezései, 

 hagyományos ünnepeink: mikulás, fenyőünnep, házi farsang, 

 népi hagyományok ápolása: húsvét, Luca nap, 

 természettel kapcsolatos: állatok világnapja, 

 csoportok saját ünnepei: születés és névnapok. 

A dolgozók közösségének hagyományai: 

 karácsonyi vacsora, 

 nőnapi köszöntés, 

 pedagógus napi vacsora, 

 közös kirándulás, 

 nyugdíjas búcsúztatás, 

Az óvoda jelképei: 

 

 

Ezek a jelképek szerepelnek az óvodai pólón és a búcsúzó nagycsoportosok tarisznyáján is. 
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2. 14. Tájékoztatás a stratégiai dokumentumokról 

Az óvodavezető az irodájában – a  hitelesített másolati példányban – tartja az intézmény:  

 Pedagógiai Programját, 

 Szervezeti és Működési szabályzatát, 

 Házirendjét. 

A szülők az óvodavezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról. Erre 

minden nap lehetőségük van. A szülővel történő előzetes megállapodás alapján a 

tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 

A dokumentumok elhelyezéséről, a tájékoztatás idejéről a szülők az óvoda hirdetőtábláján 

kifüggesztett értesítés alapján és az óvoda honlapján (www.vorosmartyovi60.hu) szereznek 

tudomást. 

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok KIR 

 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az 

egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó, a nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításait, 

e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 

tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

 f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 

tartalmazza. 

http://www.vorosmartyovi60.hu/
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2. 15. Rendkívüli esemény, katasztrófa esetén szükséges teendők 

Az intézmény működésében rendkívül eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő-oktató-munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

óvoda gyermekeinek az intézmény  dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint  

épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 földrengés, árvíz, belvíz stb., 

 a tűz, 

 terrortámadás. 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. 

A vezetőség tagjai döntenek a szükséges intézkedésekről és a vezető értesítéséről. 

Akadályoztatás esetén a SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvodavezető a  felelős, az EU-

Synchronic Kft. munkatársával egyeztetve. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

intézmény vezetője a felelős. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

dolgozójára kötelező érvényűek. 

2017-ben életbe lépett jogszabály a 49/2016. (XII.28.) EMMI rendelet alapján, 

intézményünk is elkészítette a Honvédelmi Intézkedési Tervet (HIT), mely tartalmazza a 

rendkívüli eseményre vonatkozó teeendőket, beosztásokat. 

2. 16. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok és elektronikus 

ügyiratok hitelesítésének és tárolásának rendje 

Kötelezően kezelendő nyomtatványok a 20/2012. (VIII. 31.) rendelet 88. §-a alapján: 

 Felvételi előjegyzési napló 

 Felvételi és mulasztási napló 

 Óvodai csoportnapló 

 Óvodai törzskönyv 

 Gyermekek fejlődését nyomon követő napló 
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2. 16. 1. Iratkezelés és elektronikus ügyiratok 

Az intézménybe elektronikus úton érkező levelek fogadása az óvodatitkár feladata. A 

címzett függvényében, kinyomtatás után, kézjegyével ellátva továbbítja azt az óvoda 

vezetőjének. Az óvoda vezetője aláírásával és az óvoda körbélyegzőjével hitelesíti a levelet 

és utasítást ad az óvodatitkárnak az iktatásra, illetve az érintett személy tájékoztatására.  

Az elektronikus levelet a postai úton érkező levéllel azonos módon iktatja az óvodatitkár.  

Gazdasági évenként az iktatót az óvodatitkár lezárja, az óvodavezető aláírja és az óvoda 

körpecsétjével hitelesíti. 

Minden év január 1-jével, 1-es iktatószámmal és az adott év jelölésével nyitja az 

óvodatitkár az iktatókönyvet. 

 

2. 16. 2. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének kezelési 

rendje 

Nyomtatványok 

Az intézményben használt dokumentumok többsége az óvoda dolgozói által készített 

szellemi termék. Ezen dokumentumok hitelesítése az óvodavezető feladata. A 

dokumentumok lapjai sorszámozottak, szétválaszthatatlanul összefűzöttek. 

Az óvodavezető utasítására, az óvodatitkár kinyomtatja a megfelelő dokumentumokat, 

melyeket az óvodavezető aláírásával és az óvoda körbélyegzőjével hitelesít.  

Csoportnapló: 

 Minden év szeptember 1-jét megelőző héten az óvodatitkár kinyomtatja a 

számozott oldalú csoportnaplót, melybe az óvodavezető által elosztott 

gyermekek névsorát begépelte. 

 Szeptember 1-jén az óvodavezető megnyitja a naplókat, aláírásával és az óvoda 

körbélyegzőjével hitelesíti a naplót. 

 A tanév végén, augusztus 31-én, az óvoda vezetője lezárja a naplót, melyet 

aláírásával hitelesít. 

 Lezárást követően a napló az irattárba kerül az eddig elfogadott módon.  

 A csoportnaplót kézzel és kék tollal szükséges vezetni. 

 A napló lapjai a lefűzést követően nem mozgathatóak és cserélhetőek. 
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 A naplóban javítani csak egy áthúzással ( megcsillagozva és a javító személy 

aláírásával) és a szó újra leírásával lehet. 

 A csoportnapló tartalmát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91.§-a 

tartalmazza. 

Felvételi és előjegyzési napló: 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 89. §-a alapján, a dokumentum vezetése 

az óvodavezető (akadályoztatása esetén a vezető helyettes) feladata. 

 A sor- és oldalszámozott dokumentum hitelesítése az óvodavezető aláírásával és 

az óvoda körpecsétjével történik. 

Felvételi és mulasztási napló: 

 A csoportok létszámának megfelelő bejegyzési lehetőséggel, sorszámozottan és 

oldalszámmal ellátva, lefűzve az óvodatitkár kinyomtatja minden év augusztus 

utolsó hetében. 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 90. §-a alapján az óvoda vezetője 

megnyitja a naplót, melyet aláírásával és az óvoda körbélyegzőjével hitelesít.  

 Minden év augusztus 31-én az adatok összesítése (a csoportos 

óvodapedagógusok feladata) után, a dokumentum az irattárba kerül. 

 Javítani csak egy áthúzással ( megcsillagozva és a javító személy aláírásával) és 

az új információ feltüntetésével lehetséges. 

Gyermekek fejlődését nyomon követő fejlődési napló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 93/A§  

Részletesen tartalmazza a dokumentum tartalmát: 

 93/A. §  **   (1) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek 

fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a 

gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

 A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

- a gyermek anamnézisét, 

- a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, 

mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 

tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200020.EMM#lbj189id63ec
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- a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 

eredményt, 

amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat 

megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre 

tett javaslatait, 

- a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

- a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 

 

2. 16. 3. Adatkezelés 

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

és az Európai Parlament 2016/679 Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak 

megfelelően elkészített Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezik az 

intézményben használt és kezelt adatokról SZMSZ 4. sz. melléklet. 

Az előírásnak megfelelően az adatvédelmi felelős kijelölése folyamatban van, a 

fenntartóval történt egyeztetések során. 

Minden esetben az intézmény vezetője felelős az adatok, jogszabályban meghatározott 

kezeléséért. 

2.17. Speciális és rendkívüli helyzetekre vonatkozó intézkedési terv rendje 

Célja:  

A pandémiás terv célja , hogy a tervben meghatározott intézkedések által biztosítható legyen 

(pandémiási dőszakban ) az óvoda folyamato s működése . Szabályozza a pandémiás 

megbetegedések elleni folyam atos felkészülést , a betegség terjedésének megelőzéséhez 

szükséges intézkedéseket . Előre kidolgozott reagálási  rendszer álljon rendelkezésre  az 

elkövetkezendő  időszak  alatt, a pandémia  terjedésének  megelőzésére , a pandémia  

következményeine k csökkentésé re. Segítse  elő a dolgozók , szülők  (külső ,belső) 

pandémiával  kapcsolatos tájékoztatását  a megelőző  illetve a korlátozó  intézkedések  

végrehajtásakor . 

Az intézkedési terv hatálya  

A pandémiás intézkedés i terv hatálya kiterjed az óvoda munkavállalóira és az óvodában 

munkát végző , illetve azokra a személyekre , akik bármilyen egyéb célból az óvodában 

tartózkodnak .  
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Jogszabályi háttér  

A pandémiás intézkedési terv az alábbi jogszabál yokon alapul: 

• Magyarország  Alaptörvénye  

• 2012.évi I.törvény  a munka törvénykönyvéről  

• 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet  

• 45/2020.(III.14. ) Kormányrendelet  

• 152/2020.(IV.27.) Kormányrendelet  

• 26/1997.(IX.3) NM rendelet 3.sz. melléklete 
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 Mellékletek 

 

1.sz. melléklet:   GDPR adatvédelmi szabályzat 

2. sz. melléklet:  Iratkezelési  szabályzat 
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BEVEZETŐ 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (a továbbiakban: Óvoda, Adatkezelő) belső adatkezelési 

folyamatainak nyilvántartása és az Érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

Adatkezelő 

Neve:Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Óvoda rövidített neve:Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

cégjegyzékszáma:01-09-938439 

székhelye:3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

elérhetősége:vorosmarty60@gmail.com 

telefon: 06 37 342 338 

vezetője:Sármányné Őszi Krisztina óvodapedagógus 

OM azonosító: 201485 

Intézmény fenntartója: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

a továbbiakban: Óvoda, Adatkezelő 

Jelen rendelkezéseket az Óvoda többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. 

Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen 

rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett 

szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak. 

 

Tevékenységi kör: 

Az Óvoda fő tevékenységi köre: Óvodai nevelés 

1. A Szabályzat célja és hatálya 

Az Óvoda jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a 2011. 

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban: Infotv.) 15. §-ában meghatározott Érintetti tájékoztatáshoz való jog 

megvalósulását.  
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Jelen szabályzat célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Óvoda által 

kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az 

Érintettek személyes adatainak továbbításaesetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

Jelen szabályzattal az Óvoda biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes 

rendjét, azadatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, meg kívánjaakadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok 

jogosulatlan megváltoztatását, illetvenyilvánosságra hozatalát. 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Óvoda minden szervezeti egységénél folytatott 

valamennyi olyanfolyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes 

adat kezelése megvalósul. 

E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekekkel kapcsolatos 

titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától, annak 

megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, 

minden közalkalmazottjára, továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre. 

E szabályzat alapján kell ellátni 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

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

adatainak kezelése). 

E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése után, 

illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

A szabályzat időbeli hatálya 2018. október 01. napjától visszavonásig tart. 
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2. Személyes adatok kezelésének jogi háttere 

Az Óvoda az alábbi jogszabályokra tekintettel határozza meg a tevékenységéből eredeztethető 

adatok kezelését: 

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

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), 

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

- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.), 

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.), 

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.), 

- Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény, 

- a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

különös tekintettel 41-44. §-a, 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú 

EMMI rendelet, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 

Kjt.) 83/B–D §a-s-a és 5. számú melléklete, 

- 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 (a továbbiakban: SNI tv.), 

- Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény  

- az Óvoda SzMSz-e, 

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

(a továbbiakban: Gytv.); 
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- az Óvoda Pedagógiai Programja; 

- a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

3. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük 

Jelen fogalmi meghatározások megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező 

rendelkezéssel 

Óvoda: jogi személy, amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Infotv. 3. § (9)); 

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, zárolás a, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

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

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

tenyérnyomat, DNS – minta, íriszkép) rögzítése is (Infotv. 3. § (10)); 

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

által végzett adatkezelési műveletek összessége (Infotv. 3. § (17)); 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele 

(Infotv. 3. § (11)); 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § (12), 

jelen esetben az egyes személyes adatoknak a Köznevelés Információs Rendszerében, az 

intézmény kommunikációs felületein (faliújság, hirdetőtábla stb.), honlapján és más 

orgánumokon történő közlése; 

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

rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy 

rendelkezése alapján személyes adatokat kezel (Infotv. 3. § (18)); 

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

lehetséges (Infotv. 3. § (13)); 
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Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy 

(Infotv. 3. § (1)), jelen esetlen a kiskorú óvodakötelezett gyermek és a szülők; 

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § (1a, 2). A személyes 

adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel 

helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik 

azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek (Infotv. 4. § (3)). 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji 

vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a 

természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes 

adatok (Infotv. 3. § (3) 

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 

vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 

bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 

szervezeténél keletkezett, az Érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 

vonatkozó személyes adat (Infotv. 3. § (4)); 

Hozzájárulás az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül 

kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 

kezeléséhez (Infotv. 3. § (7)); 
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Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat (Infotv. 3. 

§ (5)); 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mely 

közigazgatási eljárás keretében jár el a személyes adatok védelme, illetve Unión belüli szabad 

áramlásának biztosítása érdekében autonóm közhatalmi szervként. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az 

Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval (Infotv. 3. § (22)) 

Nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető (GDPR 4. cikk (6)). 

Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy 

vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza 

meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval (Infotv. 3. § (9a));  

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv. és GDPR) 

fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabályok által meghatározott 

fogalmak az irányadóak 

3.1. Intézményi specifikáció 

A köznevelési intézményben történő adatkezelés szempontjából:  

Adatkezelő és adattovábbító: jelen köznevelési intézmény (Óvoda), melynek nevében az 

alapító okiratban, illetve a szakmai alapdokumentumban megjelölt képviselője jár el.  

Adatállomány: a gyermekek, szülők (törvényes képviselők, gondviselő), az alkalmazottak 

jogviszonyával kapcsolatos, jogszabály által előírt módon és formában az Óvoda által kezelt, 

feldolgozott és tárolt, valamint továbbított személyes adat.  
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Adattovábbítás: az Nkt. és végrehajtási rendeletei által a Köznevelés Információs Rendszerébe 

és más adatállományokba történő továbbítása az adatoknak. 

Nyilvánosságra hozatal: egyes személyes adatoknak a Köznevelés Információs Rendszerében, 

az intézmény kommunikációs felületein (faliújság, hirdetőtábla stb.), honlapján és más 

orgánumokon történő közlése.  

Közös adatkezelő: Jelen esetben az Óvoda és az Óvodát fenntartó intézményt kell érteni. 

4. Adatkezelés, adatvédelem 

4.1. A személyes adat kezelésére és védelmére vonatkozó szabályok (GDPR 6. cikk) 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az Érintett hozzájárul az adatkezelés konkrét céljainak megjelölésével, 

b) olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a 

szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 

különösen, ha az Érintett gyermek. 

Különleges adatot az intézmény csak jogszabály kifejezetten rendelkezése vagy az Érintett 

írásos hozzájárulása alapján kezel (GDPR 9. cikk).   

A jogszabály közérdekből – a megadandó adatok körének kifejezett megjelölésével – 

elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra 

hozatalhoz az Érintett hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az 

Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell  tekinteni 

az Érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa 

átadott adatok tekintetében. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell 

hívni. 
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Jelen szabályzat alapján kell ellátni az adatkezelést az alábbi esetekben: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás felfektetése a munkaviszonybban vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyben nem álló természetes személyekre, 

valamint 

 a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését(továbbiakban együtt: 

közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

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

adatkezelés) 

 az Óvodával tanulói jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve – kiskorú 

személy esertében – törvényes képviselőikre,  

 az Óvodával tanulói jogviszonyban nem álló, de az Óvodával egyéb módon kapcsolatot 

létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény iránt érdelődőkre és szüleire), illetve 

– kiskorú személy esertében – törvényes képviselőikre, 

 azon természetes személyek adataira, akik jogviszonyt kívánnak az Óvodával alaptíni – 

kiskorú személy esertében – törvényes képviselőikre, 

 az Óvoda által szervezett és bonyolított – a felvételi eljárást megelőzően. 

4.2. Kezelt nyilvántartások köre 

Az Óvoda az alábbi nyilvántartásokat fekteti fel (EMMI rendelet 88. §): 

- Előjegyzési napló 

- Felvételi és mulasztási napló 

o gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik 

- Csoportnapló 

o óvodai nevelésről a gyermekek heti-, és napirendjének kialakításáról, az óvodai 

életmód szervezéséről 

- Egyéni fejlődési napló 

- SNI-s gyermek fejlődési naplója 

- KIR adatbázis kezelése (gyermekekről, alkalmazottakról) 

Az óvodatitkár feladata a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése. A névsort és a 

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

személynek biztosítja. 



Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

66 
 

 

Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban 

nyilvántartottadatokkal kapcsolatban minden e szabályzat szerint információhoz jutó személyt 

adatvédelmikötelezettség terhel, felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének 

megfelelőfelhasználásáért, valamint azért, hogy az e szabályzat szerint illetéktelen személy 

birtokába ne juthasson. 

A személyi anyagok kezelő fenntartói megbízott és az intézményvezető köteles gondoskodni 

arról, hogy a személyes adat a megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, 

változásától, helyesbítésétől számított 10 munkanapon belül rávezetésre kerüljön, illetve 

kezdeményezi a munkáltatói jogkor gyakorlójánál az általa kiadott írásbeli rendelkezésszükség 

szerinti helyesbítését. 

Az alkalmazotti nyilvántartás adatlapját csak a teljes körű adatkezelési jogkörrel rendelkező 

vezetheti, akit az adatnyilvántartás minden szakaszában és a tárolás során terhel azadatvédelmi 

kötelezettség. 

A személyi iratok iktatása, tárolása (fenntartónál és helyben is kezelik egyaránt) 

A személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e 

célra kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. 

Személyi iratot tárolni csak iroda helyiségében, a munkavégzést követően biztonsági zárral 

ellátott irattárolóban, lemezszekrényben elzártan lehet kezelni, amelynek hely az Óvoda vezető 

irodája. 

A személyi anyagot az alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell 

őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről a kezelést végző intézmény ügyirat 

kezelésiszabályzatában és irattározási tervében kell rendelkezni 

4.3. Az Óvoda által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az 

adatkezelés időtartama 

Tevékenységi köröknél eltérhet a kezelt személyes adatok köre. Az eltéréseket az alábbi 

táblázat prezentálja. 
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Munkaviszony keretében kezelt személyes adatok 

 

A személyes adat megnevezése Adatkezelés 

jogcíme 

Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama 

 nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 

 születési helyét és idejét, 

 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: 

felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát, a 

végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

 munkaköre megnevezését, 

 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

 munkavégzésének helyét, 

 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és 

idejét, 

 vezetői beosztását, 

 besorolását, 

 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

 munkaidejének mértékét, 

 tartós távollétének időtartamát, 

 lakcímét, 

 elektronikus levelezési címét, 

 előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, 

pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével 

- Nktv. 47. § (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatási 

nyilvántartásról szóló 

2018. évi LXXXIX. 

törvény  

- Törvényen alapulva 

- Jogos érdek 

Felmondást követő 5 évig 
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kapcsolatos adatok közül 

 a szakmai gyakorlat idejét, 

 esetleges akadémiai tagságát, 

 munkaidő-kedvezményének tényét, 

 minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, 

munkaszerződésben rögzített határidejét, 

 minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő 

jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési 

eljárás időpontját és eredményét, 

 az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

időpontját, megállapításait. 

Bankszámla szám   Felmondást követő 5 évig 

Telefonszám Önkéntes 

hozzájáruláson 

alapul 

Kapcsolattartás A hozzájárulás 

visszavonását követő 8. 

napig 

Önéletrajzban foglalt adatok Önkéntes 

hozzájáruláson 

alapul 

Kapcsolattartás Beérkezéstől számított 1 

évig 
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Gyermekkel kapcsolatos adatkezelések 

 

A személyes adat megnevezése Adatkezelés 

jogcíme 

Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama 

 neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 

esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és 

a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási 

helye, telefonszáma, 

 1) Az Nkt. 41. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül 

ki: (A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait 

tartja nyilván:) ,,i) a gyermek, tanuló után családi pótlékra 

jogosult személy nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

telefonszámát, ha ez a személy nem a gyermek, tanuló 

szülője, törvényes képviselője." (2) Az Nkt. 41. §-a a 

következő (4b) bekezdéssel egészül ki: ,,(4b) Ha a szülő, 

törvényes képviselő a (4) bekezdés i) pontjában 

meghatározott családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét, 

tartózkodási helyét, telefonszámát nem adja meg az 

óvodának, iskolának, akkor az óvoda, iskola ezeket az 

adatokat a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól szerzi 

be: 

 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok: 

 felvételivel kapcsolatos adatok, 

- Nktv. 41. § (4) - Törvényen alapulva 

- Jogos érdek 

Nem selejtezhető 
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 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos 

adatok, 

 mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, vonatkozó adatok, 

 gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek oktatási azonosító száma, 

 gyermek szülőjének, gondviselőjének e-mail címe Önkéntes 

hozzájáruláson 

alapul 

Kapcsolattartás Gyermek Óvoda 

elhagyását követő 5 évig 
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Honlappal kapcsolatos adatkezelés 

Az Óvoda saját honlappal is rendelkezik, amely a http://vorosmartyovi60.hu/ címen érhető el, 

az Óvoda üzemeltetésében.  

Az Óvoda által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása 

nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül 

szerezhet információkat a látogató. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul 

és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban 

nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. 

Közösségi média 

Az Óvoda a közösségi oldalon is fent van, amely az alábbi címen érhető el: 

www.facebook.com-Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Az adaminisztrátori jogosultsága csak az Óvoda vezetőnek van. 

Az oldalt nem az Óvoda üzemelteti, csak közvetetten használja és alkalmazza a portált. 

A rajta lévő fotók és videók csak az Érintettek hozzátartozói (szülei) engedélyével kerülhetnek 

fel, amely engélyt a gyermek fejlődési naplójában kerül rögzítésre és e zen nyilatkozat aláírását 

követően használható fel. 

Facebook 

Ahhoz, hogy a Facebookon (www.facebook.com/Hatvani Vörösmarty téri Óvoda/) kapcsolatba 

tudjon lépni a Szolgáltatóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook személyes adatokat kér és 

kezel, a Szolgáltatónak erre nincs befolyása. További információ: 

http://www.facebook.com/about/privacy/. 

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: 

https://www.facebook.com/help/cookies/ 

5. Adatok átadása 

Az adattovábbítás az Óvodavezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott 

küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt megkeresés esetén 

elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával (hitelesített elektronikus 

aláírás). Intézményen belül papír alapon zárt borítékban történhet. 

Az Óvoda harmadik országben nem továnnít semmilyen személyes adatot. 

A gyermek adatai közül (Nktv. 41. § (7)-(8) 

 

 

http://www.facebook.com-hatvani/
http://www.facebook.com/Hatvani
http://www.facebook.com/about/privacy/
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a) A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére a tartózkodásának megállapítása 

céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben: 

A gyermek neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

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

jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak száma. 

b) Óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az Érintett óvodához, 

iskolához kapcsolódóan: 

A gyermek neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, oktatási azonosító száma, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes 

képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma. 

c) Egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, óvoda-egészségügyi 

feladatot ellátó intézménynek: 

Az óvodai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok. 

d) A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek veszélyeztetettségének 

feltárása, megszüntetése céljából: 

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

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

tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó 

adatok, írásos szakvélemény. 

e) A fenntartó részére az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából:továbbíthatók 

az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai. 

Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból 

azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre 

való jogosultsága. 

f) A pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás 

között: a)
 * 

 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós 

gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek, tanuló speciális köznevelési ellátásához 

elengedhetetlenül szükséges szakorvosi, iskolaorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai 

szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi szakellátó között, 

továbbítható 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj281id93b7
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g) Szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának:a gyermek óvodai 

fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai 

továbbíthatók. 

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

adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

Az adat közlése akkor is sérti, súlyosan veszélyezteti 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 pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az intézményvezető, útján – 

a Gytv. 17. §-sára is tekintettel – köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul 

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

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

illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges 

6. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzési kötelezettség 

Az Óvoda - az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, 

valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása 

céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében az Adatkezelő és/vagy 

Adatfeldolgozó által előállított, vagy kezelt alábbi adatokat: 

 név; 

 elérhetőség; 

 hatóság által hivatalosan bekért adatok. 

7. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a 

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

magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, továbbá működteti azon eljárási szabályokat, amely a törvény, valamint egyéb 

adat és titokvédelmi szabályok érvényre jutásához szükséges. 
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Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az Adatkezelő, különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatkezelő megakadályozza jogosulatlan személyek adatokhoz való hozzáférését. 

A jogszabályok előírják az Óvodának, hogy az Érintettek személyes adatait védett módon 

kezeljék és tárolják. A papír alapú kezelés esetén zárható irodabútort jelent, amelyhez csak az 

arra jogosult férhet hozzá, informatikai tárolás esetén pedig a kezelt adatokat anonimizáltan és 

titkosítva kell kezelni és tárolni. 

7.1. Az adatok védelmének részletes szabályai (GDPR 5. cikk) 

Személyes adatok kezelésének teljes időtartama alatt és utána is egyszerre érvényesülnie kell a 

következő adatvédelmi elveknek:  

a) az adatok kezelését csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően, tisztességes eljárás 

keretében az Érintett számára átláthatóan történhet, melynek során az Érintett bármikor 

betekintést nyerhet az adatainak kezelésébe, élhet Érintetti jogainak gyakorlásával, továbbá 

lehetősége van arra, hogy közigazgatási vagy bírósági eljárás útján gyakorolja a jogorvoslathoz 

való jogát; 

b) a személyes adatok kezelése egyértelműen célhoz kötötten, az cél eléréshez feltétlenül 

szükséges terjedelemben és ideig kezelhető, illetve tárolható; 

c) az adatok felhasználása során az adatkezelés eredményessége érdekében azok pontosságára 

és teljességére kiemelten kell figyelni;  

d) az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy a mindenkori technikai-informatikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; 

e) az adatfelhasználó az adatok kezelése során mindig képes legyen a jogszerű 

adatkezeléskritériumainak igazolására.  

Fentiek alapján az intézmény – a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok, illetve a felügyeleti 

hatóság előírásaival összhangban – az Érintetteknek a jogszabályokban meghatározott 

személyes adatait köteles nyilvántartani és kezelni.   
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Az Érintettel az adatok felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e vagy 

kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 

jogszabályt is. Az Érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A tájékoztatás – 

különösen statisztikai vagy tudományos célú adatkezelés esetén – megtörténhet az adatgyűjtés 

tényének, az Érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az 

adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra 

hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna. A 

statisztikai célú adatgyűjtés tartalmi körét az Stt. vonatkozó rendelkezései határozzák meg.  

Az Óvoda vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az 

intézményhasználók körét: a gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, gondviselőit, továbbá a 

szülői szervezetet, melynek helyszínei lehetnek: a szülői értekezletek, konzultatív találkozók. 

Az adatkezelésnek mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot kell 

tükrözniük. 

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód 

eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, az Óvoda előzetesen 

írásban értesíti az Érintetteket (a kiskorú gyermek szüleit, illetve törvényes képviselőit, 

gondviselőt), akiknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz 

hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő 

kezeléséhez. 

Nem minősül a személyes adat védelme szempontjából kockázati tényezőnek, ha a személyes 

adatok anonim vagy álnevesített információkká kerülnek átalakításra, melynek célja a 

közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, vagy statisztikai célból folytatott 

adatkezelés, ha a szükséges garanciák biztosítva vannak. Ilyen garanciák különösen az olyan 

technikai és szervezési intézkedések, melyek biztosítják az adattakarékosság elvének betartását 

illetve ide tartozik az anonimizálás és az álnevesítés. 
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Az Érintettek által biztosított személyes adatokat nem kerülhet kiegészítésre és nem 

kapcsolható össze más forrásból származó adatokkal vagy információkkal. Amennyiben a 

jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolása válna szükségessé, 

ezt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, Érintetti hozzájárulást követően tehetjük meg.  

Amennyiben az arra feljogosított közhatalmi szervek a jogszabályokban előírt módon kérnek 

fel személyes adatok átadására, azt a jogi előírásoknak megfelelően teljesítjük.   

Az intézmény alkalmazottai vonatkozásában az adatok kezelésének eljárásrendjét a 

nevelőtestület, valamint az közalkalmazotti tanács, illetve a szokásos belső információs 

csatornák mentén kell ismertetni az Érintettekkel.  

Különös preferenciájú adatvédelmi kockázatok és kezelésük eljárásrendje 

A KIR-en keresztül történő, jogszabályban meghatározott gyermeki/tanulói és alkalmazotti 

adatok kezelése (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás), a gyermekek/tanulók 

nyilvántartásában és az alkalmazottak személyi anyagában található adatok kezelése az 

adatszolgáltatására vonatkozó jogszabályi előírások alapján az Érintetti jogok gyakorlásának 

biztosításával történik.  

A személyes adatok gyűjtésében és kezelésében, valamint anonimizálásában részt vevő 

személy (továbbá bárki, az Óvodával munkaviszonyban álló személyek esetén) a 

jogviszonyának fennállása és annak megszűnése után is köteles az adattitkot megtartani, ezért 

jogi felelősség terheli.  

Az Óvoda a jogszabályi kötelezettség alapján kezelendő online felületek adatrögzítői 

feladatainak elvégzésével az óvodatitkárt bízza meg az egyedi munkaköri leírásában foglaltak 

szerint (munkakörileírás-kiegészítés). Az intézményvezető a KIR Mesterjelszó-kezelő 

rendszerén keresztül az egyes adatrögzítési feladatok elvégzésével (jogosultságok kiosztása és 

megerősítése) más intézményi alkalmazottakat is megbízhat.  

Az adatkezelésről szóló megbízást írásba kell foglalni, melyben az adatkezeléssel megbízott 

alkalmazott nyilatkozik arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit és 

jogosultságait megértette, azokat betartja. 

Az adatkezelés operatív feladatainak elvégzésével megbízott alkalmazott köteles feladatát az 

elvárható gondosság és a bizalmi viszonyból származó felelősség alapján végezni, és az 

adattitkot megőrizni.  
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Az intézményvezető illetve az általa megbízott alkalmazott köteles az adatkezelés során az 

adatok feldolgozásával kapcsolatos szakmai problémát az intézmény adatvédelmi 

tisztviselőjével megosztani; jogosult az adatvédelmi tisztviselőhöz szakmai tanácsért fordulni.   

Az elektronikus rendszereken történő adatrögzítés és -továbbítás rendjét az ágazati 

jogszabályok, vagy jogszerű keretek között a fenntartói rendelkezések határozzák meg 

A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének megfelelően a köznevelési intézmény 

alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére is továbbítható az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a pedagógusok minősítése 

lefolytatásának céljából. Ezen adatok rögzítése, továbbítása és kezelése céljából az 

intézményvezető megbízza az intézmény óvodatitkárát.  

Az elektronikusan előállított dokumentumrendszer kezelését és a hitelesített tárolt 

dokumentumok kezelésének rendjét az intézmény szervezeti és működés szabályzatában kerül 

lefektetésre. 

Az óvodában használt csoportnaplóban rögzített személyes adatok kezelésének komplex 

eljárásrendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.  

Az óvodai jogviszony megszűnését követő 15 napon belül az óvoda gondoskodik arról, hogy a 

gyermek adatokat az illetékes Önkormányzat jegyzőjének egyidejű értesítése mellett, a 

gyermek nyilvántartásból törölje. 

A pedagógiai szakszolgálati ellátásban részt vevő gyermekek személyes adatai, az őket érintő 

ellátási események és azon nevelési-oktatási intézmény törvényben meghatározott adatai, 

amellyel az ellátottak óvodai jogviszonyban állnak, elektronikus információs rendszeren 

rögzítendők, melynek adatállományait a KIR-t üzemeltető Oktatási Hivatal és az Érintett 

tanulóval foglalkozó szakember viszi fel az adatbázisba.  

Az óvoda adatainak pedagógiai szakszolgálatok felé történő továbbítása a kontrollvizsgálati 

kérelmekben és más a szakszolgálat részére továbbítandó dokumentumokban történik, melyek 

kitöltése (adatrögzítés) a fejlesztéssel, gyógypedagógiai megsegítéssel foglalkozó 

együttnevelést segítő pedagógus és az Érintett gyermek óvodapedagógusának a feladata. Az 

adatrögzítés- és továbbítás pontossága felett az intézményvezető-helyettes/ őrködik. Az 

adatkezelésre vonatkozó protokollról való tájékoztatás az intézményvezető-helyettes (fejlesztő 

munkaközösség vezetője) feladata, aki ezt a nevelőtestületei értekezleten eszközöli.   
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7.2. Adatkezelési tájékoztató 

Az Óvoda az tevékenység körébe tartozó adatok kezelésére vonatkozóan adatkezelési 

tájékoztatót tesz közzé. Az adatkezelési tájékoztató szövege e szabályzat 1. számú mellékletét 

képezi. 

Az adatkezelési tájékoztatóban az Óvoda legalább az alábbiakról tájékoztatást nyújt az 

Érintetteknek illetve kiskorú esetén hozzátartózó (szülei): 

 Az Óvoda, mint adatkezelő megnevezéséről és elérhetőségeiről. 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módjáról. 

 A személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról. 

 A személyes adatok tárolásának időtartamáról. 

 Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 

 A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. 

 Arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az 

Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

Az adatkezelési tájékoztató előző pontban felsorolt tartalmának összhangban kell lennie a jelen 

szabályzatban leírtakkal. 

Az adatkezelési tájékoztatót az Óvoda weboldalán minden érdeklődő számára elérhetővé kell 

tenni az alábbiak szerint: 

• közvetlenül a nyitóoldalról (http://vorosmartyovi60.hu/) elérhető linken keresztül, 

melynek a nyitóoldalon megjelenítendő szövege: Adatkezelési tájékoztató. 

A letöltések oldalról (http://vorosmartyovi60.hu/) elérhető linken keresztül, melynek a 

letöltések oldalon. 

Tájékoztatás az adatkezelésről 

A tevékenység körébe tartozó Érintettek számára az adatkezelésről tájékoztatást kell adni. A 

tájékoztatást (tipikusan az első megjelenés felvétele során) az adatok kezelésének 

megkezdésével egyidejűleg kell megtenni. 
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Amennyiben a személyes adatok átvétele szóban (személyesen vagy telefonon) történik, akkor 

azzal egyidejűleg a mellékletekben leírtak szerinti tájékoztatást kell adni, és az ott leírtak 

szerint kell eljárni. Az adott tájékoztatás tartalmának meg kell egyeznie a hivatkozott 

mellékletben leírt teljes tartalommal. 

 

7.3. Fizikai védelem 

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Óvoda az alábbi 

intézkedéseket fogalmazza meg és hajtatja végre: 

- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más 

számára fel nem tárhatóak, meg nem mutathatóak; 

- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben 

kerül elhelyezésre; 

- a folyamatos kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; 

- az Óvoda adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú 

adathordozót elzárja. 

Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy az Óvoda 

intézkedik a dokumentum(ok) megsemmisítéséről vagy levéltárba helyezéséről. Az első az 

esetben az Óvoda kijelöl egy munkavállalót, aki a megsemmisítésért felelős. A megsemmisítés 

jegyzőkönyv mellett kerül végrehajtásra, amelyet az őrzési idő leteltével szintén 

megsemmisítenek. 

Amennyiben a személyes adatok hordozója más fizikai eszköz (pl. külső merevlemez, 

pendrive, stb.)úgy ezen dokumentumok törlését úgy kell eszközölni, hogy az visszaállíthatatlan 

legyen. 

7.4. Jogosultságkezelés 

A jogosultság kezelés szabályozásának célja, hogy a kiosztott jogosultságok pontosan nyomon 

követhetőek legyenek, dokumentált formában megőrzésre kerüljenek, valamint az egyes 

jogosultságokkal rendelkező személyek tevékenysége és az általuk felhasznált adatok köre 

ellenőrizhető legyen. Ezen adatok naprakészsége nagymértékben hozzásegíti az Óvoda a tőle 

elvárt, illetve általa elérhető biztonsági szint teljesítéséhez, továbbá az informatikai hálózat 

törvényi és szakmai normák szerinti üzemeltetéséhez. 
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Az informatikai rendszerben a jogosultságok változásait (létező jogosultságok, új jogosultságok 

kiosztása, módosítása, megszűnése) dokumentálni kell.  

A személyes adatok biztonsága érdekében az Óvoda az alábbi jogosultságkezelési előírásokat 

alkalmazza: 

Alapelvek: 

• Az új jogosultság beállítását, illetve jogosultság megváltoztatását a jogosultság 

birtokosának felhatalmazása alapján az Óvodavezető pedagógus végzi. 

• Jogosultságok megállapítása során kizárólag a munkavégzéshez szükséges és elégséges 

jogosultságokat kell kiosztani. 

• Figyelemmel kell lenni, hogy teljes hozzáférést, illetve adminisztrátori jogosultságokat 

ne kapjanak más munkát végző, illetve a jogosultság birtoklására nem igényt tartó 

személyek. 

• Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező nevesített felhasználót kell alkalmazni a 

rendszer adminisztrálása érdekében minden esetben, ahol ez lehetséges. A nem 

nevesített rendszergazdai jelszavakat zárt borítékban, felbontást gátló módon, aláírva 

kell tárolni. 

• A nem nevesített felhasználói jogosultságok használatát indokolni és dokumentálni kell.  

Jogosultságkezelés kilépés esetén 

Az Óvodavezető pedagógus köteles gondoskodni a régi jogosultságok törlésének, 

módosításának vagy új jogosultságok felvételének kezdeményezéséről. Az informatikai 

rendszerben a kilépő felhasználók profiljait fel kell függeszteni, használaton kívül kell 

helyezni. A felhasználói fiókok törlése a rendszerek ellenőrzését követően történhet meg, ha a 

törlés nem okoz adatvesztést.  

A nyilvántartásokból a kilépő felhasználókat el kell távolítani, illetve tájékoztatni a 

nyilvántartásért felelős munkavállalót. 

8. Az Érintett jogai és érvényesítésük (Infotv. 14-25. §, GDPR 15-21. cikk) 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 

fenti elérhetőségein, de elsődlegesen írásos kérelme alapján. 
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Minden beérkező kérést az adatvédelmi nyilvántartásban kell dokumentálni. (5. számú 

melléklet). 

Bármelyik eshetőség áll fenn, minden esetben írásban kell kérni, hogy az Érintetett által 

kerüljön megküldésre. 

Az Óvoda a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három 

munkanapon belül az Óvodavezető pedagógusmegválaszolni illetve törlés esetén kéri az 

informatikáért felelős személy ügyintézését. 

Az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított 

legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában 

választ ad. 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott 

információkra, amennyiben az Érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Óvoda csak az Infotv. 15. § (5) 

bekezdésébenmeghatározott esetben számít fel. 

Az Óvoda kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §- meghatározott okokból 

utasít el,erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, 

írásban kerül sor. 

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben 

a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az 

Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt 

személyes adat törlése iránt. 

Az Érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de 

legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője 

felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt 

az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § 

(3) 

bekezdésében meghatározottak szerint jár el. 
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Tájékoztatáshoz való jog 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő felé írásos kérelme alapján tájékoztatást kér az adatai 

vagy gyermekének adati kezeléséről, őt az alábbiakról kell tájékoztatni: 

- Adatkezelő elérhetőségei; 

- személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja; 

- amennyiben az Adatkezelő jogos érdekében kezelik még az adatokat, úgy a jogos 

érdeket meg kell jelölni. 

A tájékoztatás kérése díjtalan, és az Érintett részére a lehetőségekhez mérten a leghamarabb ki 

kell adni. 

Az Érintett hozzáféréséhez való joga 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőtől visszajelzést kapott, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz ezzel kapcsolatban információt kapjon: 

- az adatkezelés céljai; 

- az Érintett személyes adatok kategóriái; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

- az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

Helyesbítés joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését, amelyet elektronikus úton vagy postai úton 

kérhet. (2. melléklet) 
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Törléshez való jog 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az Érintett elektronikus úton vagy postai úton kérheti adatait törlését. 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. Ekkor az Érintett: 

- vitathatja az adatai pontosságát; 

- adatai jogellenes kezelésére hívja fel a figyelmet, és korlátozza azok felhasználását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez 

- tiltakozott már az adatkezelés ellen, de az Adatkezelőnek mérlegelnie kell, hogy jogos 

indokai elsőbbséget élvez-e az Érintett jogos indokaival és kérésével szemben, ezért az 

adatok felhasználását korlátozza. 
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Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak.   

8.1. Óvodánál megvalósuló adatkezelések 

Az adatkezelés helye: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. papír alapú adatok esetén. 

9. Munkavállalással kapcsolatos adatkezelés 

Az Óvoda a munkavállalóiról munkaügyi nyilvántartást vezet.  

A felvett munkavállalók adatait papíralapon is tárolja az Óvoda. A munkavállalóknak azon 

személyes adatai kerülnek felvételre, amelyek a munkaviszony létesítéséhez szükségesek. Az 

Adatfeldolgozó az adatokat adatbázisában rögzíti elektronikusan. 

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó nyilatkozatok Amennyiben a 

munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel kapcsolatos 

jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat beszerzése 

szükséges a munkavállalótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során az Óvoda minden esetben 

felhívja a munkavállaló figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az 

adatkezelés tényére, jogalapjára és céljára. 

Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges, (személyi 

igazolvány, diákigazolvány) úgy a Táraság semmilyen módon nem kezeli az okmány adatait 

és/vagy fénymásolt, szkennelt képét, hanem az arra jogosult munkavállalója aláírásával 

tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét. 
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9.1. Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés 

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából kategorizálhatja az Óvoda, a 

később megüresedő vagy betöltendővé váló pozíciók miatt papíralapon is eltárolja. Az eltárolt 

önéletrajzokat egy év elteltével megsemmisíti, lévén ennyi idő elteltével már vélhetően nem 

relevánsak a munkakeresés szempontjából az adatok. 

Ehhez a beküldött önéletrajzok mellé hozzájárulást kell kérni. Amennyiben az Óvoda nem 

kapja meg a hozzájárulást, úgy az önéletrajzot a pozíció betöltése után meg kell semmisíteni. 

Az Érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.  

9.2. Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben 

A munkaviszonyhoz kapcsolódóan a Munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli az 

Óvodaa jogszabály által meghatározott kedvezmények érvényesítése céljából. Az így megkért 

harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és 

kezelhetők.  

Ilyen kedvezmény lehet a pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes 

természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylés, valamint 

adómentes iskolakezdési támogatás.  

 

Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy a harmadik 

személytől köteles az adatkezeléshez a harmadik személy hozzájárulását megszerezni, amellyel 

az Óvoda igazolni tudja, hogy a harmadik személy adatainak kezelésére felhatalmazással 

rendelkezik, ezt 16. életévét nem betöltött személy esetében a szülő adja meg az Óvoda részére 

ezen adatokat. 

10. Adatvédelmi felelős a szervezetben 

Az Óvodánál - figyelemmel az adatok érzékenységére és a kezelt Érintetti körre - törvényi 

kötelezettség és az adatok mértéke indokolja a kinevezését, ezáltal kijelölésre került 

adatvédelmi tisztségviselő, amely személy az Óvodavezető Pedagógus lett. 

10.1. Adatvédelmi nyilvántartás 

Az Óvoda, mint közfeladatot ellátó szerv az adatkezelői felelősségébe tartozóan végzett 

adatkezelési tevékenységeiről írásos nyilvántartást vezet, melynek adminisztratív teendőit az 

adatvédelmi tisztviselő látja el 

 



Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

86 
 

 

10.1.1. Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza:  

a) az intézmény nevét és elérhetőségét (cím, telefon, fax, e-mail); 

b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét (telefon, e-mail); 

c) az intézményben folyó adatkezelés céljait;  

d) az Érintettek, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;  

e) a címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket;  

f) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítására vonatkozó információkat, beleértve a harmadik ország vagy a 

nemzetközi szervezet azonosítását; 

g) a különböző adatkategóriák törlésére az irattári tervvel összhangban előirányzott 

határidőket; 

h) az adatkezelés biztonságát garantáló technikai és szervezési intézkedések általános 

leírását; 

i) az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartást;  

j) az Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmek számát, időpontját, tárgyának 

rövid bemutatását;  

 

Az adatvédelmi nyilvántartásban definiálni kell az intézményben használt nyilvántartási 

rendszereket azok pontos megnevezésével és az adatvédelmi kockázatok értékelésével. 

11. Jogellenes adatkezelés következményei 

11.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti eljárás 

Bárki vizsgálatot kezdeményezhet a Hatóságnál bejelentéssel arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról 

jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás 

megindítására nem került sor. A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése 

érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, illetve indít. Az eljárás hatósági 

határozattal járul. 
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Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

11.2. Bírósági eljárás 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

12. A jelen szabályozás felülvizsgálati rendje 

12.1. Rendszeres felülvizsgálat 

A jelen adatvédelmi szabályozást három évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az éves 

beszámoló elkészítésével egyidejűleg kell elvégezni, és a szükséges módosításokat a beszámoló 

elfogadásának időpontjáig meg kell tenni. 

A felülvizsgálat elvégzéséért és a jelen fejezet további alfejezeteiben meghatározott 

intézkedések végrehajtásáért az Óvodavezető pedagógusa felelős. 

A felülvizsgálat tartalma 

a) A felülvizsgálat során figyelmet kell fordítani 

1. a szabályozást érintő jogszabályi változásokra, 

2. az adatkezelési gyakorlatot szabályozó hatósági állásfoglalásokra, 

3. az Óvodaszervezetében bekövetkezett változásokra, valamint 

4. bármely olyan változásra vagy körülményre, mely a dokumentumban foglaltak 

jogszerűségét és célszerűségét befolyásolhatja. 

12.2. Módosítások, közzététel és tájékoztatások 

A felülvizsgálat eredményeinek kiértékelését követően el kell végezni a szabályzat megfelelő 

módosítását, és a módosított szabályzatot hatályba kell léptetni. Ezzel egyidejűleg a korábbi 

verziót hatályon kívül kell helyezni, és a hatályon kívül helyezés időpontját fel kell jegyezni. 

Amennyiben a módosítások olyan részeket is Érintettek, melyeket a szabályzat szerint 

nyilvánosságra kell hozni, vagy az Érintettekkel közölni kell, akkor a nyilvánosságra hozatalt 

illetve a közlést az új szabályozás hatályba lépését megelőzően legalább 30 naptári nappal meg 

kell tenni. 
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Amennyiben a módosítások olyan részeket is Érintettek, melyekkel kapcsolatban a hatóságot 

tájékoztatni kell, akkor ezt a tájékoztatást az új verzió elfogadását követően haladéktalanul meg 

kell tenni. 

12.3. A felülvizsgálat dokumentálása 

A szabályzat jelen fejezet szerinti felülvizsgálatát, annak eredményeit és a módosítás érdekében 

végrehajtott intézkedéseket az Óvodának dokumentálnia kell. 

12.4. Iratmegőrzés 

A jelen szabályzat hatályos illetve hatályon kívül helyezett változatait, valamint a jelen fejezet 

szerinti felülvizsgálati dokumentációkat legalább addig az időpontig meg kell őrizni, amikor az 

adott verzió szerint kezelt utolsó adatelem törlésre kerül. 

A Szabályzat egy-egy példányát az intézmény épületének intézményvezetői irodájában illetve 

titkárságán hozzáférhetővé kell tenni. Rendelkezéseiről az intézmény vezetője és az 

adatvédelmi tisztviselő adnak tájékoztatást. 

A Szabályzat módosítására akkor kerülhet sor, ha 

a) jogszabályi változás miatt a normaszöveg korrekciói szükségessé válnak, beleértve ebbe 

az uniós jogi aktusok és a hatályos hazai jogi előírások megváltozását; 

b) az adatvédelmi tisztviselő kezdeményezi az intézményi folyamatok elemzése vagy az 

adatvédelmi incidensek nyomán; 

c) azt a felügyeleti hatóság eseti döntésében kifejezetten szükségesnek ítéli meg; 

d) a nevelőtestület vagy a véleménynyilvánító közösségek kezdeményezik 
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13. Legitimációs záradék 

 

 

Az adatvédelmi szabályzatot az Óvoda nevelőtestülete ……………. év        

……………………… hó …………… napján megtartott ülésén elfogadta. 

 

………………………….., ……… év ………………… hó ……………… nap. 

 

 

PH. 

 

……………….................………… 

óvodavezető 

 

A szülői szervezet nevében nyilatkozunk arról, hogy az adatvédelmi szabályzat elfogadása előtt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

………………………….., ……… év ………………… hó ……………… nap. 

 

 

……………….................…………  

 szülői szervezet nevében 
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GDPR Mellékletek 

 

1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

 

Adatkezelési tájékoztató 

Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 

Neve: Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Óvoda rövidített neve: Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

cégjegyzékszáma: 01-09-938439 

székhelye: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

elérhetősége: vorosmarty60@gmail.com 

telefon: 06 37 342 338 

vezetője: Sármányné Őszi Krisztina óvodapedagógus 

OM azonosító: 201485 

a továbbiakban: Óvoda, Adatkezelő 

Az adatkezelési szabályzat hatálya: 

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a Hatvani Vörösmarty téri Óvodával kapcsolatos 

adatkezelésre vonatkozik, a hozzájárulást bármikor, térítésmentesen visszavonhatja. 

1. Értelmező rendelkezések 

Az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározottak szerint „személyes adat: az Érintettel kapcsolatba 

hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, 

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, 

valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.” 

Az Infotv. 3. § 7. pontjában foglaltak szerint „hozzájárulás: az Érintett akaratának 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.” 
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Az Infotv. 3. § 9. pontja kimondja, hogy „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal 

együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja.” 

Az Infotv. 3. § 10. pontja kimondja, hogy „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az 

adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 

felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 

hang vagy képfelvétel készítése 

Az Infotv 3. § 22. pontja értelmében „harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az 

Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

2. Adatvédelem 

Elvek, szabályok 

Adatkezelés elvei, szabályai 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módja: 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket és panaszokat az Érintettek írásban 

juttathatják el az Óvodajelen tájékoztató elején meghatározott címére vagy e-mail címére. 
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4. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes 

adatok köre: 

Az Óvoda személyes adatokat a következő célok érdekében kezel: 

- Nktv. 41. § (4) alapján: 

o gyermek szülője, gondviselője adatait 

o gyermekkel összefüggésben felmerült azonosításra szolgáló adatok 

o a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

o a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

- Nktv. 47. § (7) alapján: 

o közalkalmazottak adatai 

- fényképek, videófeltévtelek 

o a szülő / gondviselő hozzájárulása alapján 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama 

Gyermekekkel kapcsolatban felmerült adatok nem selejtezhetőek, így tartós irattába kerül. 

A gyermekről készült fénykép és videófelvétel az Óvoda történeti értékre hivatkozva nem 

selejtezi. 

6. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Akinek személyes adatait az Óvoda kezeli, az a jelen szabályzatban meghatározott módon 

jogosult: 

 kérni személyes adatainak teljes körű törlését; 

 visszavonni egyes meghatározott célú felhasználásokra vonatkozóan korábban megadott 

adatkezelési engedélyét; 

 kérni személyes adatai felhasználásának meghatározott célokra való korlátozását; 

 kérni hibásan tárolt személyes adatainak helyesbítését; 

 felvilágosítást kérni a róla tárolt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, mindazon 

címzettekről, akikkel személyes adatait közölték, az adatkezelés időtartamáról, a 

felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás jogáról, valamint a róla tárolt személyes 

adatok forrásairól. 

 panaszt benyújtani az adatkezeléssel kapcsolatban. 

A fenti jogok gyakorlásához az Érintettnek hitelt érdemlően azonosítania kell magát. 
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Az Óvoda a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három 

munkanapon belül az arra jogosult személy megválaszolva illetve törlés esetén kéri az 

informatikáért felelős személy ügyintézését. 

Az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított 

legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában 

választ ad. 

7. Adatok továbbítása 

Harmadik országba nem kerül továbbításra. Az Óvoda felügyeleti szerveinek illetve a 

Hatóságoknak a szükséges mértékben, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően 

kerülnek adatok továbbításra. 

8. Az adatkezelés időtartama 

A Nktv. 47. § (7) és Nktv. 41. § (4) pontjaiban foglaltakalapján. 

9. Egyéb információ 

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más által fenntartott oldalakra, 

ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos 

gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más 

oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése 

alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért 

az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak 

nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban. 

weblap címe: (http://vorosmartyovi60.hu/) 

facebook oldal címe: www.facebook.com/HatvaniVorosmartyteriOvoda 

10. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Óvoda személyes adatainak kezelése során 

megsérti az EU 2016/679 rendeletének előírásait, jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi 

hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html. 

Az Óvoda tájékoztatja ügyfeleit, hogy az általa kezelt személyes adatok alapján nem történik 

automatizált döntéshozatal, és a személyes adatokat nem használja fel profilalkotáshoz. 

Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az 

adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom. 

http://vorosmartyovi60.hu/
https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html
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Felhasználat jogszabályok: 

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

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), 

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

- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.), 

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.), 

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.), 

- Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény, 

- a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

különös tekintettel 41-44. §-a, 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú 

EMMI rendelet, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 

Kjt.) 83/B–D §a-s-a és 5. számú melléklete, 

- 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 (a továbbiakban: SNI tv.), 

- Óvoda SzMSz-e, 

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

(a továbbiakban: Gytv.); 

- az Óvoda Pedagógiai Programja; 

- a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 
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2. számú melléklet: Adat helyesbítési kérelem 

(minta) 

 

Amennyiben az Érintett élt a tájékoztatás jogával, az Óvoda részére írásban kell kérni a kezelt 

adatai javítását. 

 

Tisztelt Óvoda! 

 

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

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (1) bekezdése szerinti jogommal élve, kérem a Hatvani 

Vörösmarty téri Óvoda által kezelt személyes adataim / gyermekem személyes adatai 

valóságnak megfelelő rögzítését, ennek megfelelően a valótlan adatok helyesbítését.  

Név: 

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

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (lakcím, anyja neve): 

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

Kezelt adat: 

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

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

Valós adat: 

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

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

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyesbítésről az 

Adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban a valóságnak nem 

megfelelő adatot adatkezelés céljára továbbították. Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, 

amennyiben az adatkezelő a helyesbítés irá 

nti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy 

elektronikus úton közölnie kell a helyesbítés elutasításának ténybeli és jogi indokait. A választ 

az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni: 

......................................................................................................................................................... 
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A törvényben meghatározott helyesbítési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § 

(1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

Együttműködését köszönöm! 

 

 

Kelt: ...........................................................  
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3. számú melléklet: Írásban történő hozzájárulás 

(minta) 

 

Ha az Érintett írásban kereste meg az Óvodát, és ezt megelőzően a személyes adatai még nem 

kerültek rögzítésre, akkor az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó írásbeli 

hozzájárulását az alábbi e-mail kiküldésével kell beszerezni. Az e-mailt a megrendelésen 

szereplő személyes adatoknak a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda rendszereiben való 

rögzítésével egyidejűleg kell kiküldeni. 

 

Alulírott ……………...............……. (szülő neve), mint szülője  ……………….................………….. 

(gyermek neve, szüléstési dátum) ezúton hozzájárulok, hogy az alábbi adatok kerüljenek 

kezelésre gyermekkel kapcsolatban: 

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

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

 

 

Dátum  Aláírás 

 

 

 

A visszaérkezett adatkezelési hozzájárulásokat az adatkezelési szabályzatban meghatározottak 

szerint meg kell őrizni és nyilvántartásba kell venni. 
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4. számú melléklet: Telefonon / Szóban történő hozzájárulás esetén 

(minta) 

 

Adatkezelési hozzájárulás megerősítése 

első megjelenés esetén szülőktől 

 

Ha az Érintett személyes adatai szóbeli hozzájárulás (telefonbeszélgetés, írásbeli hozzájárulás 

megadása nélküli személyes kapcsolatfelvétel) alapján kerültek rögzítésre, akkor az Érintett 

írásbeli hozzájárulását az alábbi e-mail kiküldésével kell beszerezni. Az e-mailt a személyes 

adatoknak a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda rendszereiben való rögzítésével egyidejűleg kell 

kiküldeni. Amennyiben az Érintett, előzetesen valamely célú adatkezeléshez nem járult hozzá, 

akkor az arra való utalást a kiküldésre kerülő e-mailből törölni kell. 

 

Alulírott ……………...............……. (szülő neve), mint szülője  ……………….................………….. 

(gyermek neve, szüléstési dátum) ezúton hozzájárulok, hogy az alábbi adatok kerüljenek 

kezelésre gyermekkel kapcsolatban, amelyeket  …................….. (dátum) kor adtam meg szóban. 

 

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

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

 

 

Dátum  Aláírás 

 

A visszaérkezett adatkezelési hozzájárulásokat az adatkezelési szabályzatban meghatározottak 

szerint meg kell őrizni és nyilvántartásba kell venni. 
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5. számú melléklet: Adatvédelmi nyilvántartás 

(minta) 

 

(Mint munkavállalókra, természetes személyekre) 

 

 

 

Belső adatvédelmi nyilvántartás  

 
 

      

 

Nyilvántartási 

száma 

Adatkezelő 

megnevezése 

Az 

adatkezelés 

célja 

Az adatok fajtája és 

kezelésük jogalapja 

Az adat 

forrása 

Adattovábbítást 

igénylő neve, 

címe, az 

adattovábbítás 

jogalapja 

Az 

adatfajták 

törlésének 

határideje 

Adatfeldolgozó 

neve és címe 
Események 

Név 
Óvoda 

megnevezése 

Jogszabályi 

felhatalmazás 

alapján 

- név 

- cím 

- bankszámlaszám 

- születési hely, idő 

- TAJ szám 

- Adószám 

Személy 

önkéntes és 

jogszabályi 

kötelezettségén 

alapuló 

hozzájárulás 

Név, cím, 

jogszabályon 

alapuló 

továbbítás 

(bejelentés, 

bérszámfejtés) 

Kilépést 

követő 5. 

év végén 

Magyar 

Államkicstár 
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6. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

Jelen nyilatkozatunkban megerősítjük abbeli megállapodásunkat és egyetértésünket, miszerint 

a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda által ............................................................................... 

(név)(.................................................................................... - anyja neve, születési hely és idő) 

előtt az eddigiekbenfeltárt és a jövőben feltárandó bizonyos információk, így különösen 

óvodai tervek, kereskedelmi titkok, ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi információk, az 

információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

hatálya alá tartozó személyes adatok(összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek. 

............................................... a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az ilyen információk 

egyetlen részétvagy töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja rendelkezésre, vagy nem tárja fel 

más módon semmilyenharmadik fél előtt a Hatvani Vörösmarty téri Óvodavezető 

tisztségviselőjének erre felhatalmazó előzetesírásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az 

információk bizonyító erejű dokumentumokkéntnyilvánosságra bocsáthatók. Az ilyen 

információk nem tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak pusztánazért, mert ezekből 

további általános információkat lehet szerezni, vagy mert begyűjthetők egy vagy 

többforrásból is, vagy ha abból adódóan kerültek nyilvánosságra, mert megszegték a jelen 

nyilatkozatot, vagyharmadik személlyel vagy jogi személlyel kötött hasonló nyilatkozatokat. 

Nyilatkozattevő beleegyezését adja, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági 

intézkedéstmegtesz annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, vagy elektronikus 

adattároló eszközben vagymás módon feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel látja 

el bármely harmadik fél előttijogosulatlan feltárással szemben, így különösen betartja a 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda, Adatvédelmi ésadatbiztonsági szabályzatának irányadó 

rendelkezéseit. Beleegyezését adja ahhoz is, hogy egyetlenanyagról sem készít másolatot és az 

ilyen anyagok valamennyi másolatát kérésre azonnalvisszaszolgáltatja. 

Nyilatkozattevő elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa a Hatvani 

Vörösmarty téri Óvoda és hogy az Óvoda. folyamatos vezetése érdekében mindezen 

információk bizalmas jellegűek,értékesek és nélkülözhetetlenek. Beleegyezését adja, hogy az 

ilyen információkat nem fogja felhasználni,kiaknázni és/vagy óvodai alapokra helyezni saját 

javára vagy bármely egyéb harmadik fél javára. 
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Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal vagy egyéb 

joggal. 

Jelen titoktartási nyilatkozat ............................................... (dátum vagy konkrétan 

meghatározhatóesemény, így pl.: „munkaszerződés aláírásával”) lép életbe. 

 

Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó 

személyes adatot aHatvani Vörösmarty téri Óvoda Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 

alapján kezeli. 

 

Hatvan, 20........................... 

 

……………………………. ……………………………. 

Nyilatkozattevő Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

(képviseletében eljár: Óvodavezető) 
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7. számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató munkavállalók részére 

 

Tájékoztató Munkavállalók részére 

 

……………...............……………. 

 

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása 

ésmegszüntetése. 

Erkölcsi bizonyítványok kezelése 

Az Óvoda jogszabály alapján kéri be az erkölcsi bizonytványokat, amelyeket a személyi 

anyagok melltett kerül tárolásra. 

Személyazonosító igazolványok fénymásolása 

Az Óvoda – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot 

személyazonosítóigazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas 

a természetes személyekazonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a 

hatósági igazolvány alapján történőszemélyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány 

értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyítóerővel, ha annak alapján az Óvoda 

megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személyképmása és az igazolványt 

felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról készített másolatnem 

rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági 

igazolványnak. 

Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából az Óvoda azonban az újonnan 

belépő vagy adatot módosító munkavállalók azonosító igazolványait már nem kéri be. Az 

eddig történt másolatokat úgynevezett maszkolt fénymásolatokká (vagy szkennelt képet – 

együtt: fénymásolat) kerülnek átformálásra. Tehát az Óvoda az igazolvány csak azon részeit 

hagyja meg a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat a munkavállaló a belépése 

során egyébként is köteles magáról megadni. A dokumentum ebben az esetben az 

adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot az Óvoda azonnal és visszavonhatatlanul törli 

vagy megsemmisíti a munkavállaló által kitöltött belépőpapírokon és a maszkolt igazolvány-

fénymásolatokon szereplő adatok az Óvoda által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, 

de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével. 
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Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókra adatkezelési szempontból azonos 

szabályokvonatkoznak, mint az Óvoda saját alkalmazottjaira, rájuk vonatkozóan azonban 

bővebb a kezelt adatokköre: lásd a kezelt adatok körében. (Az Óvoda törvényi előírás alapján 

kezeli a megváltozottmunkaképességű munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó 

adatokat.) 

A munkaviszony fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos adatkezelések 

Az Óvoda a munkavállalóiról munkaügyi nyilvántartást vezet. A bérszámfejtést nem saját 

alkalmazott végzi. 

A felvett munkavállalók adatait elektronikusan és papíralapon is tárolja az Óvoda és az 

Adatfeldolgozó. A munkavállalóknakazon személyes adatai kerülnek felvételre, amelyek a 

munkaviszony létesítéséhez szükségesek. AzAdatfeldolgozó az adatokat adatbázisában rögzíti 

elektronikusan. 

A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi felhatalmazás (a Nemzeti 

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény), illetve az Érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6). 

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó nyilatkozatok 

Amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel 

kapcsolatosjogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat 

beszerzése szükséges amunkavállalótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során az Óvoda minden 

esetben felhívja a munkavállalófigyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan 

az adatkezelés tényére, jogalapjára és céljára. 

Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges, (személyi 

igazolvány,diákigazolvány) úgy az Óvoda semmilyen módon nem kezeli az okmány adatait 

és/vagy fénymásolt,szkennelt képét, hanem az arra jogosult munkavállalója aláírásával 

tanúsítja az okmány bemutatását ésannak érvényességét. 

A munkavállalók adatainak kezelt köre 

adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel 

kapcsolatosjogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsításakezelt adatok köre: 

 neve, 

 születési neve, 

 születési helye és ideje, 
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 állampolgársága, 

 anyja születési neve, 

 lakóhelyének címe, 

 tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől), 

 magán-nyugdíjpénztári 

 tagság ténye, 

 belépés ideje (év, hó, nap), 

 bank neve és kódja, 

 adóazonosító jele, 

 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), 

 nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), 

 munkakönyv másolat (ha van) 

 nyilatkozat tartozásról, 

 nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról, 

 folyószámla száma, 

 munkaviszony kezdő napja, 

 biztosítási jogviszony típusa, 

 heti munkaórák száma, 

 telefonszáma, 

 családi állapota, 

 végzettséget igazoló okmány másolati példánya, 

 munka-alkalmassági egészségügyi igazolás, 

 munkaköre, 

 orvosi alkalmasság ténye, 

 erkölcsi bizonyítványának 

 kiállításának dátuma, 

 okmány száma, 

 kérelem azonosítója, 

 a leszámolást követően a munkaköri alkalmassági záró orvosi vizsgálat elvégzésének 

ténye, 
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 a csökkent munkaképességű munkavállaló csökkent munkaképességét megalapozó 

szakértőihatározat, 

 főálláson kívüli munkavégzés esetén 

 jogviszony jellege, 

 munkáltató neve és székhelye, 

 a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, 

 elvégzendő tevékenység, 

 előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások: 

 igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról 

 munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről 

 tárgyévi évi adóalap 

 az …………….. járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan 

 a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű 

egészségkárosodás megállapítását igazoló okmány fénymásolata 

 fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, 

 vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében a megváltozott munkaképességű 

személyekellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21. §, 

21/A. §, 21/B. § alapjána fenti adatkör kiegészül az alábbiakkal: 

 az Infotv. 3. § 3. pontja alapján különleges személyes adatnak minősülő egészségügyi 

állapotravonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumok: 

 szakértői bizottság szakvéleménye /ORSZI - Országos Rehabilitációs és 

SzociálisSzakértői Intézet/, 

 határozat a megváltozott munkaképességről. 

adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás továbbá az Érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § 

(1) a) és 6. § (6)) 

adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint 

 munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan 

amunkaviszony megszűnéséig 

 munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról 

szólójogszabályokban meghatározott határideig. 
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adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus 

A tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem és hozzájárulok az adataim kezeléséhez. 

 

Dátum: 

 

………………........………………… 

         Aláírás 
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8. számú melléklet: Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben 

 

Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben 

 

A munkaviszony kapcsán a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli az Óvoda 

kedvezményekérvényesítése céljából. Az így beszerzett harmadik személy adatai a szükséges 

adattartamot meg nemhaladóan vehetők fel és kezelhetők. 

Ilyen kedvezmény lehet a pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes 

természetbenijuttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylés, valamint 

adómentes iskolakezdésitámogatás. 

Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy a harmadik 

személytőlköteles az adatkezeléshez a harmadik személy hozzájárulását megszerezni, 

amellyel az Óvoda igazolnitudja, hogy a harmadik személy adatainak kezelésére 

felhatalmazással rendelkezik. 

adatkezelés célja: munkaviszonnyal összefüggő kedvezmények biztosítása 

kezelt adatok köre: munkavállaló közvetlen hozzátartozójának neve, születési neve, születési 

helye ésideje, állampolgársága, anyja születési neve, lakóhelyének címe, adóazonosító jele, 

TAJ száma,elérhetősége 

adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a) 

adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint 

 munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan 

amunkaviszony megszűnéséig 

 munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról 

szólójogszabályokban meghatározott határideig 

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

A tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem és hozzájárulok a kiskorú gyermekem 

adatinak kezeléséhez. 

Dátum: 

 

………………........………………… 

         Aláírás 
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9. számú melléklet: Adatvédelmi incidens-nyilvántartó 

 

 

 

Adatvédelmi incidens-nyilvántartó  ……./2018. 

 

 

Az Óvoda az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 15. § (1a) bekezdése alapján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 

intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából az adatvédelmi 

incidensekről nyilvántartást vezet. 

Az Óvoda minden adatvédelmi incidenst iktat, az iktatott incidens-nyilvántartó lapokból 

nyilvántartást vezet. 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ LAP 

(Óvodavezető pedagógus tölti ki) 

 

Az adatvédelmi incidens időpontja: 

Az adatvédelmi incidenssel Érintett szervezeti egység: 

Az adatvédelmi incidens észlelésének releváns körülményei: 

Az adatvédelmi incidenssel Érintett személyes adatok köre: 

Az adatvédelmi incidenssel Érintettek köre és száma: 

Az adatvédelmi incidens körülményeinek leírása: 

Az adatvédelmi incidens hatásai: 

Az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések leírása: 

Helyszín, dátum 

 

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

Óvodavezető  
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10. számú melléklet: Impresszum 

(minta) 

A http://vorosmartyovi60.hu/weblappal kapcsolatban: 

 

Óvoda megnevezése, elérhetőségei: 

Neve: Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Óvoda rövidített neve: Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

cégjegyzékszáma: 01-09-938439 

székhelye: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

elérhetősége: vorosmarty60@gmail.com 

telefon: 06 37 342 338 

vezetője: Sármányné Őszi Krisztina óvodapedagógus 

OM azonosító: 201485 

a továbbiakban: Óvoda, Adatkezelő 

 

Tárhely Óvoda, adatai: 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Cím: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

Adószám: 15792761-2-10 

Telefon: 06 37 342 338 

E-mail: vorosmarty60@gmail.com 

 

http://vorosmartyovi60.hu/
mailto:vorosmarty60@gmail.com
mailto:vorosmarty60@gmail.com
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11. számú melléklet: Személyi adatok egyeztetése 

 

Személyi adatok egyeztetése 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (4) bekezdése alapján, a csillaggal (*) 

jelölt rész kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Gyermek neve: ………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ………………………………………………….. 

TAJ száma:  ………………………………………………….. 

Állandó lakcíme: ………………………………………………….. 

Tartózkodási helye: ………………………………………………….. 

 

E-mail cím:  ………………………………………………….. 

 

Anya leánykori neve: ………………………………………………….. 

*Anya munkahelye: ………………………………………………….. 

Anya telefonszáma:  ………………………………………………….. 

 

Apa neve:  ………………………………………………….. 

*Apa munkahelye: ………………………………………………….. 

Apa telefonszáma: ………………………………………………….. 

 

Köszönjük! 

 

Dátum: 

 

……………….......................………….. 

Aláírás 

 

Jelen nyilatkozat a mindenkori adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, illetve a gyermek 

adatai mellett tároljuk, és azzal együtt kezeljük.  

Az adategyeztetést követően 1 hónapon belül az adategyeztető lap megsemmisítésre kerül. 
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12. számú mellékelt: Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 

 

Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 

 

 

A közös háztartásban élő 18 éven aluli gyermekek száma:    fő 

 

A 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő 

vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló száma:   fő 

 

Életkortól függetlenül a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermek száma, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet:  

 fő 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

 

 

Dátum: ................................................ 

 

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

az ellátást igénybe vevő 

 (törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén 

 az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása 

 

 

 

 

Az Óvoda a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos dokumentációk és statisztikai adatok 

között tárolja, mert ezen nyilvántartásokhoz szükséges jogszabályon alapuló adatszolgáltatás. 

Az Óvoda a hatályos adatvédelmi törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogszabályi 

felhatalmazás alapján kéri be és használja fel ezen adatokat. 
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13. számú melléklet: Nyilatkozat kép és videódfelvétel készítéséről, használatáról 

 

A gyermekek egyéni fejlesztési naplójának 6. oldalán található nyilatkozat, a gyermekekről 

készített fényképek és videók felhasználásáról. 

 

NYILATKOZAT 

fényképek és videók felhasználásáról 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hatvani Vörösmarty téri Óvodában az óvodai tevékenységek 

közben készült, gyermekemet ábrázoló fotókat és videókat az óvodapedagógusok szakmai 

munkáikban és az óvoda honlapján, Facebook oldalán (megjelölés/címkézés nélkül) 

felhasználhatják, a mindenkori adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően. 

 

Ez a nyilatkozat az óvodába lépéstől a gyermek beiskolázásáig érvényes.  

Nyilatkozom, hogy az Óvoda adatkezelési tájékoztatóját megismertem, és elfogadom a benne 

leírtakat. 

 

Hatvan, ………………………………. 

 

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

                                                                                          szülő/gondviselő aláírása 
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14. számú melléklet: Első óvodai igénybevétel (nyilatkozat) 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………... (szülő neve, előző neve) 

Hatvan, ………………………..……………sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy …….. 

csoportos ………………………………. nevű gyermekem (Születési hely, idő: 

………………….……) 20….. ……………… veszi igénybe első alkalommal az óvodai 

nevelést. 

 

 

 

 

Hatvan, 20….   ………………. ….. 

 

 

 

 

       ……………………………………  

         Aláírás 

 

 

 

 

Jelen nyilatkozat a mindenkori adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően illetve a gyermek 

adatai mellett tároljuk, és azzal együtt kezeljük. 

Jelen nyilatkozat nem selejtezhető. 
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15. számú melléklet: Nyilatkozat – hazavitellel kapcsolatban 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ………………………………………….. (szülő neve) a 20…./20….-es tanévben 

engedélyezem, hogy …………csoportos …………………………………………………nevű 

gyermekemet  a testvére(i), rokon. 

1.  …………………………………………………………………..  

2.  …………………………………………………………………..  

3.  …………………………………………………………………..  

4.  …………………………………………………………………..  

A Hatvani Vörösmarty téri óvodából hazaviheti(k). 

 

Hatvan, 20…. ……………………….. 

 

       ……………………………………  

         Aláírás 

 

 

Jelen nyilatkozat a mindenkori adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően illetve a gyermek 

adatai mellett tároljuk, és azzal együtt kezeljük. 

Jelen nyilatkozat nem selejtezhető. 
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16. számú melléklet: Egyéb nyilatkozatok 

 

Az Óvoda az alábbi nyilatkozatokat használja még, amelyek a csoportnaplóban kerülnek 

elhelyezésre, de adattartalmatuknál és rendeltetésüknél fogva nem kapcsolódik szorosan a 

adatvédelmi jogszabályok körébe: 

 

 Nyilatkozat programokon való részvételről 

 Nyilakozat nyári ügyelet igéynbevételéről 

 Nyilatkozat szülők, gondviselők általi adományokról 
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22. sz. melléklet 

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA 

Iratkezelési szabályzat 

 

1. Az iratkezelés szervezeti rendje 

 

A szabályozás célja: Az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell 

rögzíteni, hogy: 

 az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 

 szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű 

működését, feladatainak eredményes és gyors megoldását, 

 az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható 

állapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását. 

2. Az ügyvitel és ügyiratkezelés szervezeti rendje, a felügyeletet ellátó vezető 

Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket 

kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja az alábbiak 

szerint: 

a vezető 

 elkészíti és kiadja az óvoda ügyviteli és iratkezelési szabályzatát, 

 jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására (ha ezt az fenntartja magának), 

 jogosult kiadványozni, 

 kijelöli az iratok ügyintézőit, 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét, 

 ellenőrzi, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat 

előírásai szerint történjen, 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásainak 

megfelelően módosítja az iratkezelési szabályzatot, 

 irányítja és ellenőrzi az óvodatitkár és a rendszergazda munkáját, 

 előkészítteti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását, 

 intézkedéseket kezdeményez az iratkezelési hiányosságok megszüntetése érdekében, 

 az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli esemény alkalmával közreműködik a 

hibaelhárítás és az anyagmentés megszervezésben, 

 rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó ügyintézés és iratkezelés jelen 

szabályzatban foglaltaknak megfelelő végrehajtását, 

 informatikai rendszer vonatkozásában meghatározza az üzemeltetéssel és 

ellenőrzéssel kapcsolatos munkakörhöz szükséges informatikai ismereteket, kijelöli a 

számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért felelős és a rendszer 

üzemeltetéséért önállóan felelős személyt, 

 jelen szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi az iratok 

védelmét és az iratkezelés rendjét. 
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3. Az iratkezelési feladatok megosztása 

 

Óvodatitkár 

Minden, olyan küldeményt, amely az óvoda címére, illetve a foglalkoztatottak nevére 

érkezett, hivatalos dokumentumnak kell tekinteni. 

 Átveszi az intézményhez érkezett küldeményeket, 

 az érkeztetést követően az iratokat átadja az óvoda vezetőjének, 

 gondoskodik az egyes dokumentumoknak a szervezeti egységekhez, illetve az „s.k” 

jelzésű küldemény esetén a címzetthez való eljuttatásáról, 

 a küldemények átadás – átvételét dokumentálja, 

 gondoskodik az ügyintézés során készült, nem minősített kiadmányok (intézkedések, 

levelek, táviratok, csomagok) postai feladásáról, elkészíti a feladó jegyzéket, 

 végzi a külső és belső kézbesítést, 

 rögzíti a vezetői szignálás adatait függetlenül attól, hogy iktatott iratról vagy nem 

iktatásköteles, érkeztetett küldeményről van szó, 

 végzi a külső küldemények iktatását, ennek során előzményt keres, elvégzi az elő- és 

utóiratok szerelését, főszám iktatást vesz fel az irattári tervnek megfelelően a vezető 

utasítása alapján, 

 intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, óvodán belüli továbbítását, 

 az óvodába közvetlenül (faxon vagy e-mailben, esetleg személyes kézbesítéssel) 

érkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi (érkezteti) az óvoda Érkeztető – 

könyvébe, 

 a szervezeti egységhez kiadmányozás céljából érkezett iratok esetében rögzíti a 

kiadmányozás megtörténtét, időpontját, 

 iktatja a belső kezdeményezésű iratokat, 

 az óvoda tevékenységéhez tartozó, kiadmányozásra kerülő azon iratok esetében, 

amelyekből külső továbbításra szánt dokumentumok keletkeznek, gondoskodik a 

borítékok címzéséről, a szükséges mellékletek csatolásáról, 

 ellenőrzi, és postai feladásra előkészíti a küldeményeket (expediálás), 

 kezeli a kézi irattárat, a kézi irattári feljegyzéseket rögzíti, 

 amennyiben a küldemény nem az óvoda illetékességébe tartozik, átadja az illetékes 

szerv részére és az átadás tényét a rögzíti, 

 a kézi irattárból a még nem selejtezhető iratokat 2 évente elhelyezi az Irattárban, 

 biztosítja az óvoda 2 évnél régebbi elintézett iratainak rendszerezett irattári 

elhelyezését, kezelését és nyilvántartását, 

 a vezető utasítása alapján megszervezi és lebonyolítja az iratselejtezéseket, 

 a vezető utasítása alapján gondoskodik a történeti értékű iratoknak a szaklevéltár 

számára történő átadásáról. 
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4. A számítógépes alkalmazások általános üzemeltetési, informatikai felügyeletének 

feladatai 

 

Az informatikai területen az iratkezeléssel kapcsolatos tervezés-fejlesztés, üzemeltetés, 

valamint a feladat- és felelősségi körét, kompetenciáit a vezető utasítása alapján a 

rendszergazda gyakorolja. 

Az intézmény szempontjából jelentős alkalmazások, adatállományok, pl. költségvetés, 

személy- és munkaügyi rendszerek, ügyiratkezelés az alábbiak:  

a) A személy és munkaügyek kezelésére szolgáló rendszer: 

Hozzáférési jogosultsága van: vezető, óvodatitkár 

b) Statisztikai adatszolgáltatás kezelésére szolgáló rendszer: 

Hozzáférési jogosultsága van: vezető, óvodatitkár 

c) Tovább, amivel az óvoda rendelkezik 

Az informatikai rendszeren belül elkülönítetten kell kezelni a személyes adatot és a törvények 

által meghatározott egyéb adatcsoportokat. Az egyes számítógépes alkalmazásokra a 

biztonsággal kapcsolatos, specifikus előírásokat meg kell határozni. A hozzáférési 

jogosultságok odaítélését a feladatteljesítés követelményeihez igazodva kell megállapítani.  

A hozzáférési jogosultságok kiosztását, illetve megvonását a vezetői jóváhagyás után a 

rendszergazdának el kell végeznie. Az alkalmazások dokumentációját legalább két szinten, az 

üzemeltetési és kezelési előírások, a biztonsági követelmények szintjén kell összeállítani.  

A rendszergazda feladata (ha van, ha nincs a vezető) feladata az óvoda által használt 

informatikai biztonsági koncepció (védelmi szükségletek megállapítása, védelmi 

intézkedések tervei és dokumentumai, jogosultsági) kialakítása az alábbiak figyelembe 

vételével: 

 a számítógépes (informatikai) alkalmazások különleges védelmi intézkedései, 

 a biztonsági, védelmi intézkedések rendszeres ellenőrzése és felülvizsgálata, 

 el kell készíteni az ellenőrzések és a felülvizsgálatok dokumentációját és védett helyen 

kell tárolni, 

 meg kell határozni a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban, illetve az 

intézményben hivatalosan keletkezett dokumentumok megőrzési határidejét, 

 ha a számítástechnikai rendszer üzemeltetése során kiderül a biztonság megsértése, 

illetve megsérülése, haladéktalanul meg kell kezdeni a vonatkozó intézkedések 

érvényesítését, 

 az informatikai rendszert ért káresemények utólagos elemzését rendszeresen el kell 

végezni (pl.: hardver hibák, szoftver hibák, bejelentkezések, hozzáférési kísérletek, 

gondatlan kezelések, vírusok stb.), 

 a feladat- és hatáskörök szerint a biztonsággal foglalkozó előírásokat külön választva 

kell kialakítani és tárolni, 

 a biztonsági szabályozásokkal kapcsolatos tennivalókat a munkaköri leírásban is 

szerepeltetni kell, 

 a szoftverek beszerzése jogtisztán, megbízható forrásból történhet, 

 a hardver és szoftver eszközöket az intézményen belül nyilván kell tartani, 
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 az intézményen belül szabályozni kell a számítástechnikai rendszerek használatának 

feltételeit, 

 az informatikai rendszer használatára vonatkozó biztonsági előírások betartását 

ellenőrizni kell, 

 javítás és karbantartás esetén a bizalmas adatokat (pl.: adatmentés és felülírásos törlés 

révén) védeni kell. 

 

5. A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése 

 

Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást von 

maga után. 

Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit - az 

irat eltűnésének észlelésétől számított 3 munkanapon belül az óvoda vezetőjének ki kell 

vizsgálnia. 

 

6. Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések 

 

Az óvoda bélyegzőnek lenyomatát és a kiadmányozás rendjét jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzat szabályozza. 

 

 

 

 

 

 

Hatvan, 2021. július 27. 

 

       

 …………………………………….. 

                 intézményvezető 
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1. sz. FÜGGELÉK 

S.sz. Szabályzók 
Hatályba 

léptetés ideje 

1. Panaszkezelési szabályzat 2021.05.03. 

2. 
Szervezeti integritást sértő események kezelésének 

eljárásrendje 
2021.12.01. 

3. Integrált kockázatkezelés eljárásrendje 2021.01.24. 

4. Belső kontrollrendszer szabályzat 2021.01.24. 

5. Ellenőrzési nyomvonal 2021.01.24. 

6. Belső ellenőrzési kézikönyv 2021.03.03. 

7. 
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének 

szabályzata 
2021.03.03. 

8. Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2021.03.03. 

9. 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 

rendjének szabályzata 
2021.03.03. 

10. Beszerzési szabályzat 2021.03.03. 

11. Számlarend 2021.03.03. 

12. Számviteli politika 2021.03.03. 

13. Pénzkezelési szabályzat 2021.03.03. 

14. Bizonylati szabályzat 2021.03.03. 

15. Eszközök és források értékelési szabályzata 2021.03.03. 

16. Reprezentációs kiadások szabályzata 2021.03.03. 

17. 
Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és 

lebonyolításának szabályzata 
2021.03.03. 

18. Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata 2021.05.03. 

19. 
A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda szabályzata az Etikai kódex 

kiadásáról 
2021.05.01. 

20. 

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

2021.07.01. 

22. Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat 2021.07.30. 

23. Közzétételi szabályzat 2021.07.27. 

24. Gépjármű üzemeltetési szabályzat 2021.12.01. 

25.  Ügyrend 2021.12.01. 

26. Önköltségszámítási szabályzat 2022.01.15. 

27. Honvédelmi intézkedési terv 2022.02.01. 
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2. sz. FÜGGELÉK 

 

 
Egyéb dokumentumok 

Hatályba 

léptetés ideje 

1. Partnerlista  

2. 

Díjazások 

a/ Gyermekmosoly díj adományozása 

b/ A legaktívabb pedagógus díj adományozása 

c/ A legaktívabb pedagógiai munkát segítő munkatárs 

díjának adományozása 

 

3. Csoportnapló  

4. Munkaköri leírások  

5. Házirend 2022.02.01. 

6. Fejlődési napló  

7. Intézkedési terv (Covid-19) 2020.10.31. 

8. Diabétesz speciális eljárásrend 2021.09.06. 

9. Az intézményi bélyegzők lenyomata  

 

 

 
10. 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendje 

 

 

 


