
 

 

VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS 

MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

2016 

Következő → 

testuleti/20140625/sport_SZMSZ.doc


 

 

 

VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

I. Általános rendelkezések 

1.1.A Szervezeti és Működési szabályzat célja: 

A Szervezeti és Működési szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti 

felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a vezetők és alkalmazottak feladatait és 

jogkörét, az intézmény működési szabályait. 

1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed: 

 az intézmény vezetőire 

 az intézmény dolgozóira 

 az intézmény alkalmazotti közösségére 

 az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre 

1.3  A szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésének rendje: 

Az intézménynek a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, amelyet az intézményvezető készít el. 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A Szervezei és Működési Szabályzat elkészítésekor figyelembe vételre kerülő jogszabályok 

 

Az alaptevékenységeket és a kiegészítő tevékenységeket meghatározó jogszabályok 

– a teljesség igénye nélkül. 

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó fogllakoztatási jogviszony: 

Az 1992.évi XXXIII.tv. (közalkalmazott),  

Munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.I.Törvény, és megbízási 

jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján. 

 



 

 

 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos jogszabályok: 

 

 Alaptörvény 

 az államháztartásról szóló 2011: CXCV. törvény 

 a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, 

 a  közalkalmazottakról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló 

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet, 

 az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és 

egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM-rendelet, 

 a  pedagógus-továbbképzésről,  a  pedagógus-szakvizsgáról,  valamint  a  képzésben 

résztvevők juttatásairól szóló, módosított 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet, 

 a  kulturális  szakemberek  szervezett  képzési  rendszeréről,  követelményeiről  és  a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM-rendelet, 

 a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról 

szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM-rendelet, 

 a dokumentumvásárlási hozzájárulásról szóló 157/2000. (IX. 13.) kormányrendelet, 

 a  munkába  járással  kapcsolatos  utazási  költségtérítésről  szóló  78/1993.  (V.  12.) 

 kormányrendelet, 

 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezésijogról és az 

információszabadságról 

 a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, 

 

Közoktatási tevékenységeket meghatározó jogszabályok: 

 

 a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 



 

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

szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló, módosított 

 20/1997.(II.13.) kormányrendelet, 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) 

kormányrendelet, 

 a sportterületén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) kormányrendelet 

 a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet, 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 

2/2005. (III. 1.) OM-rendelet, 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

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

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 a  katasztrófák  elleni  védekezés  és  a  polgári  védelem  ágazati  feladatairól  szóló 

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 

 

 

Közművelődési, közgyűjteményi és múzeumi tevékenyséket meghatározó jogszabályok: 

 

 Alaptörvény 

 Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései 

 194/2000. (XI. 24.) Korm. r. a muzeális intézmények látogatóit megillető  

 kedvezményekről 

 73/2003. (V. 28.) Korm. r. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 

 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható   

 kutatásról    

 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési  

 rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 



 

 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális  

 kedvezményekről 

 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és  

 könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról. 

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 

 2001.évi LXIV.törvény a kulturális örökség védelméről 

 64/1999. (IV. 28.) kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről, 

 157/2000. (IX.13.) kormányrendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról, 

6/2001.(I.17.) kormányrendele a könyvtárhasználókat megillető  egyes 

kedvezményekről, 

 7/1985. (IV. 26.) MM-rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 

 

 3/1975. (VIII.  17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

 (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról. 

 

 

1.5. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága 

Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követően nyilvánosságra kell hozni. 

Az SZMSZ  a könyvtárban kerül elhelyezésre, és az intézményvezetőnél bármikor megtekinthető. 

Az SZMSZ módosítása esetében a nyilvánosságra hozatalról újra – az előzőekhez hasonlóan –  

gondoskodni kell. 

 

 

 

 

 

 

II. 



 

Az intézmény adatai (Alapító Okirat részletezése) 

A költségvetési szerv megnevezése:   Varga Domokos Általános Művelődési Központ 

Rövidítve: VDÁMK 

Székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7. 

A köznevelési intézmény tagintézményei: 

 Tagintézmény megnvezése Tagintézmény címe 

1 Napköziotthonos Óvoda 6090 Kunszentmiklós,Újtemető u.17/d  

hrsz. 1514/2 

2 Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és 

Művelődési Ház 

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7. 

 

Telephelyei:  

 Varga Domokos ÁMK Napközi Otthonos Óvodája 

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.22. (Csicsergő) 

6090 Kunszentmiklós, Újtemető u. 17/d hrsz.: 1514/2 (Pöttöm Park) 

6090 Kunszentmiklós, Gárdonyi G.u.36. (Hétszínvirág) 

 Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7. 

Alapító okirat kelte: 2015.06.10. 

Alapító okirat száma: 2/2015. 

Alapítás időpontja: 1991.05.01. 

Az intézmény alapító szerve és címe: Kunszentmiklós Város Önkormányzata 

                            6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 

Az intézmény fenntartó, felügyeleti és irányító szerve és címe: 

 Kunszentmiklós Város Önkormányzata 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 

Működési köre: Kunszentmiklós város közigazgatási területe 

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv 

Típusa: többcélú általános művelődési központ 

Az intézmény törzsszáma: 540261 

Törzskönyvi nyilvántartás kelte: 1991.05.01. 

OM azonosítója: 202152 



 

Adószáma: 15540265-2-03 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- óvodai ellátás 

- közművelődési feladatok ellátása 

- könyvtári szolgáltatások 

- múzeumi gyűjteményi tevékenység 

- gyermekétkeztetés 

- szabadidős tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása 

A közoktatási intézmény állami feladatként ellátandó szakmai alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés 

Államháztartási szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés 

Alaptevékenységeink kormányzati funkció szerinti besorolása: 

0911 Óvodai nevelés 

091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

0820 Kulturális szolgáltatások 

 082091  Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 082092  Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek  

    gondozása 

 082093  Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek; 

 082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi 

CXL. törvény 55.§ és 65.§ alapján nyilvános, városi könyvtári funkciókat, valamint a nevelési – 

oktatási intézmények működéséről és a közművelődési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 164.§ - 167 § alapján pedig az iskolai könyvtári feladatokat 

látja el. 

082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 



 

Múzeumi gyűjetményi tevékenység: a kulturális javak – ide nem értve a könyvtári és levéltári 

dokumentumokat – által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapítása – a gyűjteményi anyag 

elsődleges feldolgozása, rendezése, gondozása, raktári megőrzése, megelőző állagvédelme és 

aktív restaurálása, konzerválása, és az ezzel összefüggő feladatok ellátása. 

0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás 

 086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

Alaptevékenység ellátását támogató tevékenysége: 

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 

 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézménybe  

 Tagintézmény megnevezése,címe Tagintézménybe felvehető 

maximális gyermeklétszám 

1 Napköziotthonos Óvoda feladatellátási hely 

6090 Kunszentmiklós,Újtemető u. 17/d   -  hrsz.1514/2 

120 gyermek 

2 Napköziotthonos Óvoda feladatellátási hely 

6090 Kunszentmiklós,Damjanich u.22. 

79 gyermek 

3 Napköziotthonos Óvoda feladatellátási hely 

6090 Kunszentmiklós, Gárdonyi u.36. 

83 gyermek 

 

III. 

Az intézmény költségvetési, gazdálkodási feladatai, kötelezettségei 

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Önállóan működő költségvetésű szerv.Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény 

pénzügy-gazdálkodási feladatait Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatala látja el.  

Az ellátandó vállalkozási tevékenységek köre, mértéke: 

Az  intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az intézmény számlaszáma: 

A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: 

 a számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank, Kunszentmiklós 

 a számlavezető pénzintézet címe: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. 



 

 a bankszámla száma: 11732150-15540265 

 

 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre 

megbízza. 

A feladatellátásra szolgáló vagyon: 

A fenntartó tulajdonában álló ingatlanok: 

VDÁMK, 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7.  sz. alatti  –  ingatlan hrsz: 1819., 

Általános Iskola, 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan –  hrsz: 2112., 

Napközi Otthonos Óvoda, 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 22. szám alatti ingatlan hrsz: 

1795., 

Napközi Otthonos Óvoda, Újtemető u. 17/d. szám alatti ingatlan - hrsz.: 1514/2., 

Napközi Otthonos Óvoda, 6090 Kunszentmiklós, Gárdonyi G. u. 36 .szám alatti ingatlan hrsz: 

2562. 

valamint a könyvviteli nyilvántartásban szereplő ingó vagyon. 

Vagyon feletti rendelkezési jog: 

A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátáshoz a vagyonról és 

vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a tulajdonos és a fenntartó önkormányzat 

mindenkori vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: 

Általános rendelkezések 

Jogszabályi háttér 

 

 Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. 

 

A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazásában álló 

mindazon személyre, aki döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, azaz: 

 az intézmény vezetője 

 az intézményvezető-helyettese 



 

 az intézményegység-vezetője 

 az intézményegység-vezető helyettese 

 

A vagyonnyilatkozat-tétel hatálybalépése 

A kihirdetés napjától számítva a visszavonásig érvényes. 

Felülvizsgálat módja 

 

 Jogszabályi változás 

 

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett 

 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, 

munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, 

 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás-munka vagy 

feladatkör megszűnését követő 30 napon belül. 

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka vagy 

feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény eltérően 

nem rendelkezik 2 évenként köteles eleget tenni. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget c) pontban foglaltak esetében az esedékesség évében 

június 30-ig kell teljesíteni. 

em kell a b) pont szerint vagyonnyilatkozatot tenni a közszolgálatban álló személy 

foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésekor, feltéve, ha az 

áthelyezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve feladatkörbe 

történik. 

A vagyonnyilatkozat őrzésért felelős személy 

 

Az intézményvezető esetében a fenntartó, a helyettes esetében pedig a munkáltatói jogkör 

gyakorlója, az intézményvezető. 

 

 



 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 

 

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az teljesíti, aki annak esedékességekor valós 

tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. 

 A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni 

helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben 

szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. 

 

A vagyonnyilatkozat átadásának, nyilvántartásának, tárolásának szabályai 

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról a szükséges nyomtatványokat is 

tartalmazó tájékoztató átadásáról a munkáltató gondoskodik. 

 A vagyonnyilatkozat egyik példányát a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, 

másik példányát az őrzésért felelős az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. 

 A nyilatkozó és a munkáltató megbízásából az őrzésért felelős a boríték lezárására 

szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat 

átadására zárt borítékban kerül sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot 

nyilvántartási azonosítóval látja el. /Az azonosító betűjelből és számsorból áll./ 

 A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot – a nyilatkozó és az őrzésért felelős példányát 

is – csak a jogszabályban meghatározott vagyonosodási vizsgált során az eljáró szerv 

bontja fel.  

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy ellenőrzi. 

A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a jogszabály rendelkezései 

szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. 

 A jogszabályszerűen lezárt vagyonnyilatkozat elhelyezése a vezető esetében a 

fenntartónál, a helyettes esetében az intézmény páncélszekrényében történik. 

 

3.12. Pénzügyi teljesítés: 

Pénzügyi teljesítés csak szabályszerű érvényesítés és utalványozás után történhet. 

 

3.13. Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága : 

Alanyi adómentes. 



 

 

3.14. Felügyeleti szerv: 

Kunszentmiklós Város  Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 

3.15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése: 

Az intézmény vezetőjét Kunszentmiklós Város Képviselő testülete bízza meg, az 1992.évi 

XXXIII. tv.  a Közalkalmazottak jogállásáról és az 1997.évi XXXI.tv.l alapján.  

Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

 Közalkalmazotti jogviszony, 

 Munka Törvénykönyve hatály alá tartozó jogviszony. 

 

A költségvetési szerv megszüntetése: 

Az intézmény megszüntetésére Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

jogosult. 

IV. Az ÁMK szervezeti felépítése, működésének rendszere 

Az ÁMK különböző alaptevékenységeinek ellátása a szervezeti és szakmai tekintetben önálló, 

egymással együttműködő és tevékenységüket összehangoló intézményegységek működésében 

valósul meg.  

 

Varga Domokos ÁMK létszámadatok: 

1 fő intézményvezető 

Óvoda dolgozói: 

18 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő intézményegység-vezető, 1 fő intézményegység-vezető 

helyettes, 3 fő munkaközösség-vezető) 

1 fő óvodatitkár 

11 fő dajka 

3 fő pedagógiai asszisztens 

3 fő takarító és kisegítő 

Tinódi Lantos Sebestén Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói: 

3 fő könyvtáros  (ebből 1 fő intézményvezető-helyettes) 

1 fő művelődésszervező 



 

Gazdasági – ügyviteli dolgozók: 

1 fő pénztáros 

1 fő könyvelő 

1 fő pénzügyi-gazdasági előadó (ebből 1 fő intézményvezető-helyettes) 

Technikai dolgozók: 

3 fő portás – ebből 1 fő 4 órás 

3 fő karbantartó 

6 takarító – ebből 2 fő 4 órás 

Az ÁMK intézményegységei: 

 óvoda, 

 közművelődési, könyvtári intézményegység, 

 funkcionális szervezet (gazdasági – ügyviteli – technikai dolgozók) 

Az intézmény szervezeti felépítése: 

 

 



 

Vezetési szerkezet, feladatmegosztás: 

 

Az intézményvezető feladatai: 

 

Az intézmény élén az intézményvezető áll.  A szervezeten belül megtalálható az alá- és 

fölérendeltség, illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. 

Az intézményvezető magasabb vezetői beosztásba sorolt munkakör. 

Az intézményvezető felelős az intézmény feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért, 

ennek érdekében joga és kötelessége: 

 

 Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

annak hitelességéért, az intézmény számviteli rendjéért, a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és működéséért. 

 Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a 

vezetői feladatok összehangolásáért, a pedagógiai munkáért. 

 Gondoskodik az ÁMK programja megvalósításának személyi, tárgyi, valamint 

módszertani feltételeiről. 

 Vezeti az ÁMK igazgatótanácsot, előkészíti az ÁMK igazgatótanács jogkörébe tartozó 

döntéseket, megszervezi és ellenőrzi végrehajtásukat. 

 Gyakorolja – az illetékes intézményegység-vezető egyetértésével – az alkalmazással és a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kizárólagos munkáltatói 

jogkört. 

 Gondoskodik a dolgozók előírt orvosi vizsgálaton való megjelenéséről, munkakörének   

megfelelő munkavédelmi oktatáson való részvételéről. 

 Felel a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi 

szabályok megtartásáért. 

 Figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát. 

 Gondoskodik   a   gyermekbalesetek   megelőzésével,   a   nevelő   és   oktató   munka 

egészséges  és  biztonságos  feltételeinek  megteremtésével,  a  munka-  és  tűzvédelmi 

feladatok ellátásával, a  gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezésével és 

ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásáról. 



 

 Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban. Végzi a 

közalkalmazottak minősítését. 

 Kiadja az intézményen belüli különböző szabályzatokat. 

 Biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, együttműködik az 

egyházak képviselőivel. 

 Teljes körűen  képviseli  az   ÁMK-t  külső  szervek  előtt,  de  a  képviseletre  – 

 meghatározott ügyekben – eseti vagy állandó megbízást adhat. 

 Felkérésre   beszámol,   ill.   együttműködik   a   fenntartó   illetékes   szakembereivel, 

folyamatosan tájékoztatja őket az intézmény működéséről. 

 Gondoskodik az  ÁMK  működéséhez  kötődő  valamennyi  jelentési  kötelezettség, 

adatszolgáltatás időbeni és pontos elkészítéséről. 

 Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. 

 Kapcsolatot tart a fenntartóval, , az érdekképviseleti szervekkel, társintézményekkel, 

 ellenőrizni a feladatellátás alapító okiratnak, szakmai programnak, házirendnek, valamint 

a jogszabályoknak és egyéb szakmai dokumentumoknak, elvárásoknak való 

megfelelőségét,  

 törekedni arra, hogy a szolgáltatás, ellátás színvonala javuljon. 

 

Az intézményvezető további feladatai: 

 az intézmény vezetése, 

  az intézmény folyamatos működtetésének biztosítása, 

  az intézmény gazdálkodásának szervezése, irányítása, 

  a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, ennek keretében 

az intézményi részlegek tevékenységének, működésének összehangolása, 

  folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti struktúrát, a munkamegosztás 

rendjét az egyes csoportok között és a csoportokon belül, 

  a munkáltatói jogok gyakorlása, (így pl.: a munkaviszony létesítésével, 

megszüntetésével, átsorolással, fegyelmi felelősségre vonással, szabadságolással stb., 

kapcsolatos jogok), 

 a jogszabályokban, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatok ellátása, 



 

 az intézmény szervezett működéséhez szükséges belső szabályozottság megteremtése, 

 folyamatos aktualizálása, különös figyelemmel a következőkre: 

 házirend,  

 szakmai program,  

 SZMSZ,  

 a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, 

 az intézmény dolgozói szakmai tevékenységének támogatása, továbbképzések tervezése 

és az azokon való részvétel biztosítsa. 

 

 

Intézményegység-vezetők feladatai: 

 

Vezetői megbízásukról  az   ÁMK igazgatótanács dönt.  Felettük a munkáltatói jogokat az 

intézményvezető gyakorolja. 

 Irányítják, szervezik intézményegységük szakmai munkáját, szakmai ügyekben 

képviselik az intézményegységet. Szervezik az együttműködést külső szervekkel, 

civil szervezetekkel. 

 Döntenek  az  intézményegységük  működésével  kapcsolatos  minden  olyan  

kérdésben, amely előzetes  egyeztetése nem tartozik az ÁMK központi szerveihez, 

ill. amelyben a döntés nem tartozik más közösségek hatáskörébe. 

 Döntéseik közzététele előtt kötelesek tájékoztatni az intézményvezetőt. 

Intézményegységükbe gondoskodnak  a  takarékos  működésről  és  

vagyonvédelemről, végzik  a  gazdálkodás  területén  a  vezetők  részére  előírt  

ellenőrzéseket,  irányítják  a pedagógiai, szakmai munkát, valamint az ÁMK  

munka- és tűzvédelmi szabályzatában előírt feladatokat az intézményegységek 

működési szabályzatában foglaltak szerint. Elkészítik  az  ÁMK  SZMSZ-e  alapján  

az  intézményegységekre  vonatkozó  szmsz-t,  a házirendet, az éves munkatervet és 

az éves statisztikai jelentést. 

 Gondoskodnak az egységükben dolgozók szabadságkiadásáról, helyettesítéséről. 

 Az intézmény-egységek közötti, ill. intézményen kívüli kapcsolattartás, 

együttműködés érdekében tett intézkedéseik előtt kötelesek egyeztetni az 



 

intézményvezetővel. Felelősségük a  feladataik  ellátásáért,  az  általuk  vezetett  

intézményegységek  szakmai munkájáért és a korlátozott gazdálkodói jogkörükben 

tett intézkedésekért áll fenn. 

 

A helyettesítés rendje: 

 

 Az intézmény vezetőt távollétében az általános helyettesítési  jogkörrel a két 

intézményvezető-helyettese helyettesíti.  

 Az óvodai intézményegység-vezetőt akadályoztatása esetén az intézményegység-

vezető helyettese helyettesíti.  Kivételes egyidejű akadályoztatásuk esetén a 

helyettesítés ellátása külön intézkedés szerint történik. Amennyiben megbízásra 

nem kerül sor, a működés közben felmerülő azonnali intézkedéseket a legmagasabb 

fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus teszi meg. 

 

Az intézményegységek közötti együttműködés, a vezetőkkel való kapcsolattartás rendje: 

 

Az ÁMK részeit alkotó intézményegységek  a  jogszabályban  meghatározott  feladataikat 

egymással együttműködve, tevékenységüket összehangoltan látják el. 

A feladatok összehangolásáért felelős az ÁMK igazgató-tanács és a vezetői 

testület. 

Az együttműködéssel elérni kívánt célok, ill. az ezzel kapcsolatos feladatok megjelennek az 

ÁMK éves munkatervében is. 

A különböző részterületeken elért eredményeket az ÁMK igazgatótanács 

vizsgálja. 

A vezetők kapcsolattartásának rendszeresített formája a vezetői tanács ülése, de ezen kívül is 

közvetlen kapcsolatban állnak egymással. 

Az intézményvezető a szervezeti rendnek megfelelően irányítja, integrálja az egységek és a 

hozzájuk tartozó dolgozók munkáját. 

 

 

 



 

 

 

Az óvoda intézményegység feladata az integráción belül: 

 

 A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja 

a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek személyiségének 

fejlesztését, napközbeni ellátását. 

 Együttműködik az iskolával, felhasználja az ÁMK közművelődési lehetőségeit. 

 Gondoskodik a fejlődésükben elmaradt gyermekek fejlesztéséről, felzárkóztatásáról. 

 

Óvodapedagógusok feladatai 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák 

meg.  

 Munkáját a munkaközösség - vezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai 

feladatokat.  

 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés 

normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és 

szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről, 

képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet 

nélkül).  

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, 

eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel 

fejleszti. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési 

igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. 



 

 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében, 

módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport 

foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.  

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja. 

 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően 

tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.  

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az 

amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 

Óvodatitkár feladatai 

 Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet. 

 Elkészíti a rovat elszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az elszámolásokat. 

 Felelőséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást, az anyagszámadási füzetet, a 

szakmai anyagok nyilvántartását. 

 Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat , leltározást, selejtezés előkészítést, stb. 

 Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi. 

 Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, szabadság-

nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást. 

 A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza. 

 A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre 

elkészíti. 

 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását. 

 Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartólapokat. 

 Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor 

ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. 



 

 Személyi anyagokat rendezi az intézményvezető utasítása alapján. 

 Irattári selejtezést végez. 

 A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat. 

 Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben. 

 Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit. 

 

Dajkák feladatai 

Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és az 

egészségügyi előírásokat. 

 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a 

gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az 

étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep 

követelményeit teljesíti. 

 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti 

értekezleteken. 

 Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő 

útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre. 

 Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket 

felügyelet nélkül). 

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben 

megbetegedőre. 

 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 

 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a telephelyvezető által megjelölt területen. 

 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást. 

 Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, használat 

után helyre rakja a felszereléseket. 

 Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a játszóhomokot 

felássa, fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait. 

 Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat tisztít, 

fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja. 

 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.  



 

 Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába. 

 Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről. 

 Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a 

szennyes edényeket kihordja a konyhába. 

 

Pedagógiai asszisztensek feladatai 

 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint. 

 A foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti az csoportban folyó munkát, az eszközöket 

előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek 

előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy megfelelően tudjanak 

dolgozni. 

 Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek 

étkezésére.  

 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. 

 Játék foglalkozásokat önállóan tart. 

 Az udvaron a levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend 

megtartásában, játékot kezdeményez. 

 A délutáni pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, 

előkészíti a következő napokra. 

 Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 

 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel 

gyakorolja. 

 

A közművelődési könyvtári intézményegység feladata az integráción belül: 

 

 Szervezi és irányítja a településen a közművelődési tevékenységet. 

  Biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz életkorhoz, 

munkakörülményekhez igazodó közművelődési tevékenységekhez szükséges feltételeket. 



 

  A  könyvtár  keretében  biztosítja  a  lakosság  részére  a  közéleti  és kulturális 

informálódás lehetőségét. 

  Gyűjteményét  és  szolgáltatásait  a  helyi  igényeknek  megfelelően  alakítja,  helyismereti 

információkat és dokumentumokat gyűjt 

 Rendszeres és szervezett lehetőséget nyújt a közösségek, civil szerveződések 

működéséhez. 

 Közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában, színházi 

előadásokat, rendezvényeket szervez. 

 Tevékenységszervezéssel segíti az óvoda integrált szocializációs munkáját. 

 

Könyvtárosok feladatai 

 Szükség szerint elvégzi a gyűjtőköri szabályzat és a pedagógiai program könyvtári részének 

módosítását. Együttműködik a könyvtári szakértővel.  

 Könyvtárhasználati rendet készít és azt jól látható helyen kifüggeszti – mely tartalmazza a 

könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók igénybevételének és kölcsönzésének rendjét. 

 Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt. Ellátja az állomány feltárását, 

rendszerezését, selejtezését, védelmét. 

 Felelős az állomány megóvásáért. 

 A muzeális értékű könyveket pormentesen védett helyen tartja. 

 Naponta biztosítjaa nyitvatartási időt, a dokumentumok kölcsönzését. 

 Beszerzi, és nyilvántartásba veszi – az igények figyelembe vételével – az új 

dokumentumokat. 

 Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében érvényes 

diákigazolvány, felnőtteknél személyi igazolvány bemutatásával lehetséges. 

 A könyvtári tagokkal megismerteti a katalógusrendszert, a könyv- és könyvtárhasználatot. 

Egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás népszerűsítése a személyiségfejlesztés 

érdekében. 

 Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak, 

kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.) Biztosítja a kézikönyvtár zavartalan használatát. 

Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről. 



 

 Tájékoztatást ad a könyvtárhasználati rendről az egyéni és csoportos érdeklődőknek, 

használóknak. 

 Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak elérését. 

 Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást szervez, mutat be, 

bibliográfiát készít, ajánló jegyzéket készít a nevelők kérésére, önképzésük segítésére. 

 Megrendeli a folyóiratokat. Ezekből információkat ad tovább. Vezeti a könyvtári statisztikát. 

Közreműködik a tankönyvellátás szervezésében, a tartós tankönyvek kezelésében. 

 Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba vételét. 

 Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről,   szakfolyóiratokról és 

cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről. 

 Előkészíti a belső továbbképzéseket a szakirodalom ajánlásával. Követi a pályázati figyelőt és 

egyéb pályázati felhívásokat. Szorgalmazza és részt vesz a pályázatok szakszerű 

elkészítésében. 

 Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervez, aktívan részt vesz a 

hagyományápoló munkában.  

 Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában. Együttműködik a könyvtár és 

szolgáltatásai megszerettetéséért. 

 A továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. 

 Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos 

adminisztrációt. Félévente beszámol a nevelőtestületnek szakmai tevékenységéről, 

javaslatokat tesz. 

 Határidőre elvégzi - minőségi kivitelezésben - mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel a 

vezető, és helyettese megbízza. 

 Az intézmény feladat ellátási tervében meghatározottak szerint végzi munkáját. A 

nevelőtestületi szobában a hirdetőtáblán közzétett és számára kijelölt feladatokat végzi. 

 Változatos módszerekkel az iskola értékrendje szerint neveli, pozitívan irányítja a fiatalokat. 

Szem előtt tartja, hogy személyiségével, modorával, hangnemével, megnyilvánulásaival, 

munkafegyelmével példát ad a tanulók számára. 

 A pedagógusokkal együttműködvesegíti az egyéni képességek és a tehetség kibontakozását. 

Felkészíti, és ha szükséges, kíséri a diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre, 

vetélkedőkre, és rendezvényekre. 



 

 Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja a vezető 

és a helyettes utasításait.  

 

Művelődésszervező feladatai 

 Ifjúsági közösségi programok szervezése, 

 Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, és azok nyomon követése, 

 Ifjúsági információs pont működtetése, 

 A fiatalok közösségi szerveződésének támogatása, 

 Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése, 

 Közművelődési programok szervezése, 

 Egészségfejlesztési programok szervezése, 

 A munkaköri célokat elősegítő projektgondozás, ügyfélkarbantartás végzése.   

 A feladatellátásról alkalmas szakszerű és naprakész dokumentáció elkészítése, vezetése.               

 Kapcsolatépítés, tartás és fejlesztés a tevékenység ellátáshoz kapcsolódó                       

szervezetekkel, személyekkel. 

 Azon feladatok ellátása, amelyek munkakörébe sorolhatóak és amelyekkel munkáltatója 

megbízza. 

 

Funkcionális szervezeti egységek 

 

Gazdasági iroda 

 

Az intézményvezető közvetlen irányításával működik. 

 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos, szabályozások szerinti feladatellátás. 

 Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi bonyolítása. 

 Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését. 

 Ellátja a tervezéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, vagyonhasználattal és 

hasznosítással, munkaerő gazdálkodással, készpénz kezeléssel, a könyvvezetéssel, az 

adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi – gazdálkodási – számviteli feladatokat.  

 Az intézmény gazdálkodásának könyvelési feladatainak ellátása, a beérkezett befizetésének 

könyvelése megfelelő számlákra. 



 

 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek végrehajtása. 

 Információ szolgáltatás a vezetés és a fenntartó felé. 

 A leltározási és értékelési feladatok ellátása. 

 A selejtezési tevékenység végrehajtása. 

 A pénztárkezelés. 

 Pénzintézeten keresztül történő pénzforgalom bonyolítása. 

 Az intézmény működésével kapcsolatos kiadások és bevételek tervezési feladatainak 

ellátása. 

 Tervezi az intézmény bér és létszám előirányzatát. 

 

Pénztáros feladatai 

 Az iskolai és óvodai térítési díjak beszedése minden hónap 25.-ig . 

 Pénztárosi feladatok ellátása, házipénztár kezelése. Melyet teljes anyagi felelősséggel végez. 

 A pénztárban tartott pénz- (és értékek) kezelése, megőrzése, a forgalom bizonylatolt 

lebonyolítása, a nyilvántartások és elszámolások előírásszerű vezetése. 

 Gondoskodik a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni 

rendelkezésre állásáról. 

 A pénztári bizonylatokat a CT-Ecostat programmal kell kiállítania. 

 A pénztári nyilvántartást a CT-Ecostat program használatával kell vezetni. 

 A pénzeszközöket érintő gazdasági műveleteket, események bizonylatainak adatait 

késedelem nélkül (készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg) a könyvekben 

rögzíteni kell. 

 a pénztári órák befejeztével- minden esetben- pénztárzárást kell készíteni, és meg kell 

állapítani a házipénztár záró pénzkészletének állományát.   

  Ebéd rendelés az óvodai és iskolai tanulók számára. 

 

Könyvelő feladatai 

 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos, szabályozások szerinti feladatellátás. 

 Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásának pénzügyi bonyolítása. 



 

 Ellátja a tervezéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, vagyonhasználattal és 

hasznosítással, munkaerő gazdálkodással, készpénz kezeléssel, a könyvvezetéssel, az 

adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi – gazdálkodási – számviteli feladatokat.  

 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek végrehajtása. 

 Információ szolgáltatás a vezetés és a fenntartó felé. 

 A leltározási és értékelési feladatok ellátása. 

 A selejtezési tevékenység végrehajtása. 

 Az intézmény működésével kapcsolatos kiadások és bevételek tervezési feladatainak ellátása. 

 Tervezi az intézmény bér és létszám előirányzatát. 

 

Pénzügyi-gazdasági előadó feladatai 

 Banknaplók összeállítása. 

 Utalások előkészítése, összeállítása, elküldése. 

 Banki boríték összeállítása, könyvelése. 

 Szállítói számlák könyvelése. 

 Minden hónap 20.-ig banknapló könyvelése. 

 Minden hónap 20.-ig térítési pénztár könyvelése. 

 Havonta kimutatás készítése a szállítói tartozásokról. 

 Megbízási díjak rögzítése. 

 

Technikai dolgozók 

 

Takarítók és kisegítők feladatai 

 A naponta keletkező szemetet szelektív tárolóba helyezi. 

 A szőnyegeket naponta porszívózza. 

 A bútorokat naponta portalanítja, az asztalokat fertőtleníti. 

 A helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez. 

 A csoportszobákat és a folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (gyermek mosdó, öltöző, 

felnőtt mosdó öltöző, irodák, nevelői szoba stb.) naponta tisztítószeres, fertőtlenítős bő vízzel 

felmossa. 



 

 Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai 

eszközöket. 

 Havonta egyszer nagytakarítja a szobai berendezéseket. 

 Ápolja, locsolja az udvar növényzetét. 

 Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát. 

 Gondozza a folyosón és az irodákban található növényzetet. 

 Rendben tartja, takarítja az udvart. 

 

Portások feladatai 

 Az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos teendők ellátása. 

 Feladata a reggeli órákban kiadja az osztálytermek kulcsait. 

 Gondoskodik az épület kulcsainak kiadásáról, és visszahozataláról 

 A jelenléti ívek beírása céljából rendelkezésre bocsátja a jelenléti ívek dossziét. 

 Kezeli a telefonközpontot, átveszi és továbbítja az üzeneteket, valamint bekapcsolja a 

telefonhívásokat az illetékeshez. 

 Figyel és kérdez, hogy illetéktelen személyek ne jöjjenek be az intézménybe. 

 A szülőket eligazítja az igazgatókhoz vagy a pedagógusokhoz. 

 Az épületbe érkező, ügyeiket, intéző személyeket útba igazítja. 

 A nap végén  leenőrzi , hogy az ajtók zárva vannak- e. Az összes kulcsot elzárja 

páncéldobozba, majd azt elzárja a fiókba. Végül a portás fülke ajtaját is bezárja. 

 Szünetekben és a tanítás ideje alatt zárt ajtó, gyerekeket nem lehet kiengedni az épületből 

csak pedagógus felügyeletével. 

 

Karbantartók feladatai 

Gondoskodik a mindenkori fűtésről, megfelelő hőmérséklet biztosításáról, a takarékosságot szem 

előtt tartva. 

 Feladata a kazán üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági berendezések, termosztát 

folyamatos ellenőrzése. 

 Fűtési szezonban ellenőrzi a fűtőtestek állapotát. 



 

 Fűtési szezon előtt időben ellenőrzi a kazán, termosztát, mérőórák, csövek, fűtőtestek 

állapotát. Hiba észlelése esetén szól az intézményvezetőnek vagy helyetteseinek. 

 Naponta - a tanítási idő kezdete előtt- ellenőrzi a portán elhelyezett „Karbantartási füzet” 

bejegyzéseit. 

 Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának 

karbantartási, hibaelhárítási szempont szerinti ellenőrzése. 

 Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát. 

 Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, anyag, 

valamint szakismeret igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a karbantartási feladatot, 

majd gondoskodik a feladat ellátásáról. Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát 

elhárítani, a karbantartást elvégezni nem tudja, értesítenie kell az intézményvezetőt vagy 

helyetteseit. 

 Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a gyermek/tanulóbalesetek elkerülése érdekében, s a 

felfedezett veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, javítási feladatok 

elvégzésével. 

 Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek ellátáshoz 

használt eszközök rendszeres karbantartása. 

 

Bélyegzőhasználati jogkör: 

 

Bélyegzőt az intézményvezető, az intézményegység-vezetők, és az irodai   alkalmazottak  

használhatnak. Minden intézményegységnek van hosszú és körbélyegzője is. Valamennyi 

körbélyegző tartalmazza köriratban az intézmény és az adott intézményegység nevét, középen 

a Magyarország címerét. Az  intézményegységek  bélyegzőire  semmiféle  kifizetés,  anyagi  

kötelezettségvállalás  nem történhet. A használaton kívüli pecsétet el kell zárni. A bélyegzőkről 

leltárt kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a pecsét lenyomatát és azt, hogy ki a felelős a 

megőrzéséért. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata a függelékben található. 

 

 

 

 



 

 

ÁMK igazgatótanács: 

 

Elnöke: intézményvezető. 

Tagjai:  az óvoda, a közművelődés és az ügyviteli dolgozók választott képviselője. 

 

Tagjainak jelölése és választása 

 

Az ÁMK igazgató tanács intézményegységenkénti képviselőit jelölés után a 

szakalkalmazottak titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg. 

Jelöltnek az az alkalmazott tekinthető, akit az intézményegység 15 %-a támogat. 

Az ÁMK igazgató tanács tagjainak megbízatása 1 évre szól.  A megbízás több alkalommal 

meghosszabbítható. 

 

Feladata: 

 

Az ÁMK igazgató tanács feladata az alapító okiratban meghatározott intézményi feladatok 

végrehajtásához, az intézmény   szakszerű, rendeltetésszerű, törvényes és gazdaságos 

működéséhez   elengedhetetlen   döntések   meghozatala,   a   végrehajtás   megszervezése   és 

ellenőrzése. 

Feladatkörébe tartozik az  alkalmazotti  értekezlet  előkészítése.  Ennek érdekében dönt az 

alkalmazotti értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. 

Az alkalmazotti értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. Állásfoglalását az 

értekezleten ismertetni kell. 

Az ÁMK igazagató tanács készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak 

összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás tárgyában 

tartandó értekezleteket, amelyeket az előkészítő bizottság végez. 

 

 

 

 



 

 

Döntési jogköre: 

 

 az intézményegység-vezetői pályázat kiírása és a pályázat feltételeinek 

meghatározása, 

 az intézményegység-vezetői megbízás és a megbízás visszavonása, 

 az intézményegységek feladatainak összehangolása, 

 

Döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza – kivétel az 

intézményegység-vezetői megbízás, amely titkos szavazáshoz kötött. 

 

Javaslattételi jog: az intézmény működésével kapcsolatos minden kérdésben. 

 

Összehívása: 

Az   ÁMK igazgatótanácsot  –  az   általa   elfogadott   munkaterv   szerint   –   negyedévenként   

az intézményvezető hívja össze. Rendkívüli értekezlet összehívására kerül sor, ha azt egyik tagja 

az okok megjelölésével  indítványozza, vagy azt a vezetői tanács vagy az intézményvezető 

szükségesnek tartja. 

 

Határozatképessége: 

 

Az ÁMK igazagtó tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az  intézményegység-vezetői  megbízáshoz,  a  megbízás  visszavonásához  az  ÁMK-tanács 

tagjai  2/3-ának  titkos  szavazás  keretében  adott  igenlő  szavazata  szükséges.  A  döntéssel 

érintett személy a szavazásban nem vehet részt. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

 

 



 

Vezetői testület: 

 

Operatív  ügyekben  döntés-előkészítő,  véleményező,  javaslattevő  szerv,  amely  a  más 

testületek elé  nem  tartozó belső szabályok megállapításában, valamint az intézményvezető 

által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. 

Élén az intézményvezető áll, tagjai az intézményegység-vezetők, munkaközösségvezetők és a 

gazdasági-munkaügyi előadó. 

 

Feladatköre: 

 

 dönt saját munkaprogramjáról, 

 koordinálja az intézményegységek munkáját, 

 javaslatot  tesz  az  ÁMK éves  munkatervének és  az  ÁMK igazgatótanács 

munkaprogramjának összeállítására, 

 gondoskodik az ÁMK igazgatótanács állásfoglalásának végrehajtásához szükséges 

intézkedések kidolgozásáról, 

 állást foglal a belső szabályzatok tervezéséről, a képzési, továbbképzési, 

szabadságolási tervről, 

 vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények alakulását, 

 állást foglal, ill. dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az intézményvezető 

előterjeszt.  

 

Összehívása: a vezetői testület munkaprogramja szerint havonta tartja üléseit. 

 

A vezetők és a szülők közötti kapcsolattartás: 

 

Az  óvodában,  a  szülők  jogaik  érvényesítése,  kötelességük  teljesítése  érdekében  szülői 

szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 

Megalakulása esetén az intézmény gondoskodik a működésének feltételeiről, 

összejöveteleihez a tanév helyi rendjében meghatározott időpontokban helyet biztosít. 

Az SZMK jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. határozza meg. 



 

 

A nevelési-oktatási intézményegységek vezetőinek minden jogszabályban előírt egyeztetési, 

véleménykérési és  tájékoztatási kötelezettségüknek eleget kell tenniük. Ezek időpontját a 

mindenkori munkatervben kell rögzíteni. 

 

Kapcsolattartás rendje: 

 

Az intézmény hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek szoros kapcsolatot 

tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely a 

másik szervezeti egység működését, területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 

kötelezettségük van. 

 

Külső kapcsolatok 

 

Az ÁMK különböző országos és megyei szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, és tagja a 

szakmai egyesületeknek. 

Fenntartási, működtetési ügyekben az intézményvezető jár el. 

A társadalmi és gazdasági szervezetekkel kialakított kapcsolat – az adott működési területre 

vonatkozóan – a vezető-helyettesek irányításával történik. Az ÁMK egészére vonatkozóan az 

intézményvezető  tartja a kapcsolatot a fenntartóval, a különböző szervezetekkel, 

termelőüzemekkel. 

 

A kapcsolattartás köre kiterjed: 

 a városban működő cégekre, üzemekre  

 egyházakra, 

 társadalmi szervezetekre, vállalkozókra, 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra 

 egészségügyi ellátást biztosító háziorvosra és védőnőre,  

 Pedagógiai Szakszolgálatra. 

 



 

A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a 

gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot óvodai ügyekben az óvodai intézményegység-vezető 

tartja. 

Az  intézményvezető  szervezi  a  kapcsolattartást  az  ÁMK-k  Országos  Egyesületével.  A 

közművelődési  vezető szervezi és ápolja a kapcsolatot a Megyei Művelődési Központtal, a 

Népművelők Országos Egyesületével és a lakóhely civil szerveződéseivel. 

 

A könyvtár tagja az országos könyvtári hálózatoknak.  

Szervezett kapcsolata van a kistérség, és a megye könyvtáraival. 

 

V. 

Az intézmény működési rendje, működésének főbb szabályai 

 

Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok: 

 

Az intézmény közalkalmazottainak jogviszonya a Kjt. vonatkozó rendelkezései szerint jön létre, 

melyben meg kell határozni, hogy milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen 

illetményért foglalkoztatja. 

 

 

A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése: 

 

 A közalkalmazott köteles az előírt helyen és időben, munkaképes állapotban megjelenni 

és munkaidejét tölteni, munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. 

 Munkáját az előírt utasítások szerint végezni, munkatársaival együttműködni. 

 Közalkalmazott köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot, illetve 

tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információt megőrizni. 

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és közérdekből nyilvános 

adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettségre 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. 



 

 

Munkaidő beosztás 

 

Nyitva tartás: 

 

 Az  intézményegységek  működésének  rendjét  –  a  gyermekek  fogadását  –  az  egységek 

működési  szabályzata állapítja meg. 

A nyitva tartási rend a következőképpen alakul: 

 

Óvoda 

Hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel egész éven át működik.  A nyitvatartási idő: 06.00-

17.00 óráig.
 

(A nyári szünetben az Óvoda folyamatosan - ügyeleti rendszer szerint– működik.) 

 

Könyvtár és Művelődési ház 

Szorgalmi időben 08.00-től 17.00 óráig, szombaton 09.00 – 12.00 óráig fogadja az olvasókat, a 

tanítási szünetekben a szombati nyitva tartás szünetel. 

A Művelődési Házra való tekintettel, az előre egyeztetett igények illetve programok esetén a nyitva 

tartás módosul. 

 

Munkakörökhöz tartozó munkarend: 

 Intézményvezető:  

hétfőtől -péntekig:  rugalmas munkaidő 

 Óvoda intézményegység-vezető és óvónők: 

Délelőtti beosztás:  hétfőtől-csütörtökig 07.00-13.30 óráig, pénteken 07.00-13.00 óráig 

Délutáni beosztás: hétfőtől-csütörtökig 10.30-17.00 óráig, pénteken: 10.30-16.30 óráig 

 Óvodatitkár: 

hétfőtől -szerdáig 07.30-16.00 óráig, csütörtök 07.30-17.30 óráig, péntek 07.30-13.00 óráig 

 Pedagógiai asszisztens: 

 hétfőtől-péntekig, 08.00-16.00 óráig. 

 Dajkák, takarítók:  



 

hétfőtől -péntekig délelőtt 06.00-14.00 óráig, délután 09.00-17.00 óráig 

 Gazdasági-ügyviteli dolgozók: 

hétfőtől -szerdáig 07.30-16.00 óráig, csütörtök 07.30-17.30 óráig, péntek 07.30-13.00 óráig 

 Technikai dolgozók:  

hétfőtől -péntekig: délelőtt 07.00-15.00 óráig 

     délután 12.00-20.00 óráig 

 Könyvtáros, művelődésszervező: 

hétfőtől-péntekig 08.00-17.00 óráig 

szombaton 09.00-12.00 óráig 

 

A munkaidő-nyilvántartás rendje: 

 

Az  ÁMK  minden  dolgozója  köteles  a  munkakezdés  előtt  5 -10 perccel  korábban 

megérkezni a munkahelyére. 

 

Nyitvatartási rend: 

A munkaidő-nyilvántartási kötelezettségnek jelenléti ív vezetésével teszünk eleget. A jelenléti 

íveket a hónap utolsó munkanapján kell leadni a vezetőknek. 

 

Az  óvodapedagógusok  munkaideje nevelési-oktatási  intézményben teljesítendő meghatározott 

kötelező óraszámból és az intézményen kívül ellátandó feladatok óráiból tevődik össze. 

A tevékenységek nyilvántartása a naplókban történik. Az intézményen kívül végzett feladatok 

esetén nincs nyilvántartási kötelezettség. 

A pedagógus a kötelező óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra, kell 

fordítani. 

 

Szabadság mértéke, kiadása: 

 

A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos működtetése érdekében minden év 

elején szabadságolási tervet kell készíteni. A tervnek munkakörönkénti csoportosításban kell 

tartalmaznia a tervezett szabadságokat, hogy a helyettesítés rendje átlátható, megoldható legyen. 



 

A rendes szabadságot a szabadságolási terv szerint kell kiadni, melynek kiadására a közvetlen 

felettes jogosult.  

A rendkívüli, illetve a fizetetlen szabadságokat az intézményvezető engedélyezi. 

 

Az ÁMK létesítményei használatának rendje: 

 

Az ÁMK intézményegységei az elhelyezésükre szolgáló létesítményeket és helyiségeket 

rendeltetésszerűen használják. Az intézmény bármelyik többcélú terét közművelődési   

rendezvényekre is  igénybe  lehet  venni  –  előzetes  bejelentés  és egyeztetés alapján. 

Az  óvodában,  a  csoportszobában  csak  szülői  értekezletek,  nyílt  napok  és  óvodai 

ünnepségek szervezhetők. 

Az ÁMK helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás ellenében, 

terembérleti szerződéssel történik. Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni, hogy az  

évente  felülvizsgálandó a  változó feladatok végrehajthatósága érdekében. A helyiséget 

használók felelősek az ott kialakított rend megőrzésért, a berendezés megóvásáért. Károkozás 

esetén felelősségre kell vonni az elkövetőket. 

Az  intézmény  berendezéseit,  eszközeit  saját  használat  céljából  írásbeli  engedély alapján  

lehet   elvinnie  az  intézmény  dolgozójának.  A kölcsönkérőnek a tárgy átvételéről és az 

anyagi felelősségről elismervényt kell aláírnia. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési 

határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági 

irodában kell leadni és iktatni. 

 

 

Belépés és benntartózkodás általános rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az ÁMK-val: 

 

Az ÁMK szolgáltatásainak igénybevétele a külső használók számára nyitottságot feltételez. 

Az  intézményben  való  benntartózkodás azonban  nem  zavarhatja  a  nevelő,  nevelő-oktató 

munka nyugodt feltételeit és körülményeit. 

 



 

A különböző tanfolyamokra illetve a könyvtárba érkezők a kijelölt helyen és időben 

tartózkodhatnak az épületben. A kiállításokat a megállapított időben lehet megtekinteni. 

A művelődési ház tereit, a klubszoba használatát civil csoportok előzetes egyeztetés alapján 

kérhetik a közművelődési intézményegységben. 

Közművelődési rendezvények idején a belépés zavartalanságáért, ill. a közönség fogadásáért a 

közművelődési  egység felelős. A program befejeztével az épület megfelelő rendben való 

elhagyását az egység dolgozói kísérik figyelemmel. 

Az engedélyezett vásárok, bemutatók közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. 

A szülők fogadásának rendjét a nevelési intézményegységek működési szabályzata rögzíti. 

Az óvodában idegen csak munkaközösség-vezetői engedéllyel tartózkodhat. 

A nevelési-oktatási intézményegységekben ügynöki tevékenység nem folytatható. Kivételt az 

intézményvezető tehet, ha a tevékenység az intézmény felnőtt dolgozóira vonatkozik. 

 

Helyhatósági  választások  alkalmával  a  nevelési-oktatási  intézményegységek  épületeinek 

igénybevétele  a   fenntartóval  történő  egyeztetés  alapján  külön,  esetileg  meghatározott 

szabályok szerint kerül megállapításra. 

 

Az intézményi védő, óvó előírások: 

 

Bombariadó és egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor az épületek elhagyása, kiürítése, a 

figyelmeztető jelzés alkalmazása, az állagmegóvás érdekében tett intézkedések (áramtalanítás, 

gázelzárás stb.) azonosak a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatban leírtakkal. 

Rendkívüli eseménynek minősül a megszokott, mindennapos gyakorlattól eltérő körülmény 

felmerülése, melynek során egyedi eseti döntés válik szükségessé. 

Ilyen esemény lehet például: 

 

 baleset, 

 bombával való fenyegetés, 

 tűz, villámcsapás, 

 belvíz, földrengés. 

 



 

A végrehajtást évente gyakoroltatni kell. 

 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az intézmény bármely épületét vagy a benne 

tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására, 

köteles  azonnal  jelenteni  az   intézményvezetőnek  vagy  az  intézkedésre  jogosult  felelős 

vezetőnek. 

 

Azokba  az   épületekbe,  ahol  a  gyermekek  nevelése-oktatása  folyik,  az   intézménnyel 

jogviszonyban nem álló személyek belépése csak kötött, ellenőrzött formában valósulhat meg. A  

gyermekek  védelme,  az   intézményi  vagyon  megóvása  indokolja  a  belépés  és  bent 

tartózkodás szabályozását idegenek számára épületenként. (Függelék) 

 

Az intézményegységben történt rendkívüli eseményről az egység vezetője az intézményvezetőt 

haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

Az  intézményvezető  intézkedik  arról,  hogy  a  fenntartó  és  más  érintett  hivatalos  szerv 

értesítése mielőbb megtörténjen. 

Bombariadó esetén az ÁMK érvényes bombariadó terve szerint kell eljárni. 

A katasztrófa-, tűz-, és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az 

SZMSZ függeléke tartalmazza. 

 

A gyermekek által nem vagy csak felügyelet mellett használható gépek, eszközök leírása, a 

jelentési kötelezettség formája a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények  névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 168-170. §§-ban 

található – az ott leírtak alkalmazása kötelező. 

A házirendek részletezik azokat a védő, óvó rendelkezéseket, melyeket a gyerekeknek meg 

kell tartaniuk abból a célból, hogy megelőzzék a gyermekbaleseteket. 

 

Az egészségvédelmi szabályokat és az ÁNTSZ előírásait mindenkinek meg kell tartania. 

A beteg gyermek  az  orvos  által  meghatározott  időszakban  nem  látogathatja az intézményt. 

Ha az óvonő megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való 



 

elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a 

gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

 

Baleset esetén a pedagógus és más alkalmazottak feladatai: 

 

Az  intézmény  minden  épületében  az  arra  kijelölt  helyen  elsősegélynyújtó  dobozt  kell 

elhelyezni, melynek tartalmát az épületenként kijelölt személyeknek folyamatosan 

ellenőrizniük, és a hiánypótlásról gondoskodniuk kell. 

A gyermekekkel  az  egészségük  és  testi  épségük  védelmére  vonatkozó  előírásokat,  a 

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

óvodai  nevelési  év,  ill.  a   szorgalmi  idő  megkezdésekor,  valamint  szükség  szerint 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét és 

tartalmát dokumentálni kell.  

A gyermekbaleseteket be kell jelenteni az intézményvezetőnek. A balesetet az óvodatitkár tartja 

nyilván az előírt nyomtatványon. 

A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, fel 

kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 

 

Ezekről  a  balesetekről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amelynek  egy-egy  példányát  a 

kivizsgálás  befejezésekor,  de  legkésőbb  a  tárgyhót  követő  hónap 8.  napjáig meg kell 

küldeni  a  fenntartónak,   valamint  át  kell  adni  a  gyermeknek  vagy  szülőjének.  A 

jegyzőkönyv 1 példányát irattárban kell megőrizni. 

A  súlyos  balesetet  a  nevelési-oktatási  intézménynek  azonnal  be  kell  jelentenie  a 

rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. 

Lehetővé kell tenni a szülői szervezet képviselője részvételét a balesetek kivizsgálásában. 

Minden  gyermekbalesetet  követően  meg  kell  tenni  a  szükséges intézkedést  a  hasonló 

esetek megelőzésére. 

 

 

 

 



 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: 

 

Az ÁMK  dolgozói  - jogszabályban  meghatározott  időközönként -   foglalkozás- 

egészségügyi vizsgálaton vesznek részt. 

Óvodások esetén évente legalább egyszer, az ellátást az orvos és a védőnő a nevelési-oktatsi 

intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi.  

Ennek keretében kerül sor: 

 az óvodáskorú gyermekek évenkénti vizsgálatára, 

 az intézmény egészségnevelő tevékenységében való részvételre, 

 az intézményi környezet ellenőrzésére, hiányosságok esetén intézkedések megtételére, 

alapszűrések végzésére, 

 a gyermekek higiénéjének ellenőrzése, fogászati szűrővizsgálatra 

 óvodások esetén évente legalább egyszer. 

 

Az orvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértőként közreműködik az 

óvoda nevelőtestület munkájában. 

 

Kártérítési kötelezettség 

 

Minden munkavállaló kötelessége a munkájához szükséges eszközök állagának megóvása, 

karbantartásáról való gondoskodása. 

 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 

kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt 

köteles megtéríteni. 

 

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási 

vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket 

állandó őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. 

 



 

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 

átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. 

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 

meghatározásánál a Mt., valamint a Kjt. szabályai az irányadóak.  

 

Az intézmény képviselete 

 

Az intézményt az intézményvezető képviseli. 

Az intézmény önálló jogi személy, melyet az intézményvezető képvisel, az intézmény nevében 

érvényes jognyilatkozatot tehet. 

Az intézményvezető joga a különböző kötelezettségvállalás, azaz az intézmény számára 

kötelezettséget jelentő szerződések, megállapodások, fizetési kötelezettséget eredményező 

dokumentum aláírása. 

(Az intézményvezető az akadályoztatása, illetve az összeférhetetlenség eseteire helyettest jelöl ki 

az intézményvezető-helyettes személyében a kötelezettségvállalási feladatok ellátására. Az 

intézményvezető a vonatkozó szabályozásban – célszerűségi megfontolásból – további 

személyeket is kijelölhet a kötelezettségvállalási feladatok egyes részterületének ellátására.) 

 

 Iratkezelés 

 

Az intézmény a hozzá beérkezett, illetve a helyben keletkezett iratokat, dokumentumokat iktatja. 

Az iktatás részletes szabályairól az intézményvezetőnek iratkezelési szabályzatban kell 

rendelkeznie. 

Az iratkezelési szabályzatot évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. 

 

Telefonhasználat: 

 

Az intézményben lévő telefonokat magáncélra csak térítés ellenében lehet használni. Az 

elenőrzés illetve a befizetés minden hónap végén a részletes számla érkezésekor történik. 

A befizetést az ÁMK pénztárában kell megtenni. 

 



 

 Adatvédelem, adatkezelés 

 

Az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelező az adatvédelmi szabályok betartása. 

Az adatvédelmi szabályokat az intézményvezető által elkészített Adatvédelmi szabályzat, illetve 

szabályzatok tartalmazzák. 

Az intézményvezetőnek szabályoznia kell,  

 - az intézményben foglalkoztatottak adatvédelmével kapcsolatos, valamint 

 - az intézményi ellátást igénybe vevő ellátottak adatvédelmével kapcsolatos 

 feladatokat is. 

Az intézményvezető feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze, figyelemmel kísérje, hogy az 

intézményben történő adatkezelés megfelel-e a jogszabályokban, valamint a belső 

dokumentumokban meghatározott szabályoknak. 

 

 Varga Domokos ÁMK gazdálkodása 

 

A Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal és a Varga Domokos ÁMK, mint az Önkormányzat 

önállóan működő és gazdálkodó intézménye (továbbiakban önállóan gazdálkodó szerv) között 

munkamegosztási megállapodás jött létre. 

Az önállóan működő önkormányzati intézmények (továbbiakban költségvetési intézmények), - 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata mint gazdálkodó egység, valamint a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény, és a 

végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormány. rendelet és az önkormányzati intézmények 

gazdasági összevonására vonatkozó határozata alapján a következők szerint: 

 

A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje: 

 

Az intézményben függetlenített belső ellenőr nincs, így a feladatot a Vincent Auditor Számviteli 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft. belső ellenőre látja el. Az intézményben a belső ellenőrzés a 

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

megfelelően történik. 

A belső ellenőrzés célja, hogy: 



 

 biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a 

törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi tevékenységre, 

 feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, 

mulasztást, 

 megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet, 

 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, 

selejtezés végrehajtásának megfelelőségét. 

Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az 

eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló 

előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodását biztosítja. 

 

A belső ellenőrzés magába foglalja az: 

 előzetes 

 folyamatba épített 

 és utólagos ellenőrzést. 

 

A belső ellenőrzés alapdokumentumai: 

 gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

 intézmény és a  Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

együttműködési megállapodása 

 belső kontroll rendszer működtetésének szabályzata 

 

Belső ellenőrzésre jogosultak: 

 óvoda intézményegység-vezető 

 munkaközösség vezetők 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik.  

Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: 

 kedvező tapasztalatok  elismerés, 



 

 feltárt hiányosságok  megszüntetésre vonatkozó intézkedés  felelősségre vonás  

megelőzés feltételeinek biztosítása. 

 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, nyilatkozatok: 

 

Az ÁMK szervezeti és működési szabályzata, a házirendek, az Óvoda Pedagógiai Programja az  

intézmény  székhelyén,  a  könyvtárban    intézményegységek  vezetőinél illetve az Irattárban  

kerülnek elhelyezésre. 

A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali időben, ill. a könyvtár nyitvatartási idejében 

megtekinthetők. 

Átfogó, intézményi szintű felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes időpont- 

egyeztetés után az intézményvezető vagy a helyettesei adhatnak. 

Az intézményegység-vezetők saját egységük   programjairól,   működési   szabályzatairól, 

házirendjéről adnak tájékoztatást. 

Az intézménnyel kapcsolatban kizárólag az intézményvezető engedélyével tehet nyilatkozatot 

bármelyik dolgozó a média számára. 

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

nyilatkozó felel. 

A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 

vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

1.A szabályzat személyi hatálya 

 

A jelen SZMSZ, valamint annak mellékletét képező belső szabályzatok hatálya kiterjed az 

intézmény valamennyi dolgozójára, az intézménnyel tartós vagy eseti jogviszonyban álló 

munkavállalókra. Az SZMSZ, valamint mellékletét képező belső szabályzatok betartása minden 

munkavállalóra kötelező. A szabályzatok be nem tartása személyi felelősségre vonást 

eredményez. 



 

 

2. A szabályzat módosítása 

 

Az SZMSZ módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

A módosítást kezdeményezheti: 

- a fenntartó, 

- az intézmény vezetője. 

 

3. A szabályzat mellékletei 

 

A működéshez és a gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok az SZMSZ mellékletét képezik, 

módosításukra az intézmény vezetője jogosult. 

 

4. A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Kunszentiklós Város Képviselő-testülete ……………. 

számú határozatát követően lép hatályba. 

Az intézmény korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata egyidejűleg hatályát veszti. 

 

Kelt………………………………………… 

 

             

        _______________________ 

         Tóth Gyuláné 

                 intézményvezető 
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Az óvoda intézményegység szervezeti felépítése 

 

 

1.Vezetők  
 

Az óvodát az intézményegység- vezető irányítja, magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 

Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által 

előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és 

időtartamra történik, visszavonásig érvényes. Feladatait a vezető helyettes közreműködésével 

látja el. Munkaköri leírását a fenntartó készíti el.  

Intézményen belül megtalálható: 

 alá - és fölérendeltség 

 azonos szinten belül mellérendeltség 

Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: 

 - vezetők,  

 - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az 

egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 

A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó 

előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 

 

2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

 

2.1. A munkakörökhöz tartózó feladat - és hatáskörök 

 

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

kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri leírásait a 

személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák.  A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre 

jelen szabályzat, míg más munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri 

leírások tartalmazzák. 

 

2.2. A munkaköri leírás tartalmazza 

 

 A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését 

 A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását 

 A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét 

 Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat 

 A munkaköre szerinti ellenőrzését 

 A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat  



 

 

 

2. 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák 

mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai 

munka hatékonyságának fokozása. 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei:  

 Biztosítsa az intézmény, felelős vezetői számára az információt az intézményben 

folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

 Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, 

együttgondolkodás, ösztönzés.  

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 Fogja át a pedagógiai munka egészét.  

 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 

 Segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását. 

 Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, 

hiányosságokra.  

 A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 

 Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 

 Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről. 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 

Az ellenőrzés kiterjed:  

 

 munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 

 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre,  

 a működési feltételek vizsgálatára. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 tervszerű, előre egyezetett szempontok szerint, 

 spontán, alkalomszerűen, 

 - a problémák feltárása, megoldása érdekében, 

 - napi felkészültség mérése érdekében. 

 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

 

 a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme. 



 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 

 a nevelőmunka színvonala, eredményessége 

 a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése 

 előzetes felkészülés, tervezés, 

 felépítés és szervezés 

 az alkalmazott módszerek, 

 a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus  egyénisége, magatartása  

 az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program  követelményeinek teljesítése, 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése.  

Az egyes nevelési évekre 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. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt. 

 

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 

 az óvoda vezetője 

 a szakmai munkaközösség  

 

Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére, értékelésére sor kerül. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az óvodapedagógussal. 

A pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott pedagógus, értékelési rend szerint 

folyik. 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 

óvodavezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal 

felhasználva készíti el az óvoda, következő évi munkatervét. 

 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

 

 szóbeli beszámoltatás, 

 írásbeli beszámoltatás, 

 értekezletekre való felkészülés 

 dokumentációk ellenőrzése 

 értekezleteken való aktivitás,  

 csoportlátogatás, 

 speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

 

 



 

3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés 

általános szabályai 

 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 

legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, 

hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 10 percben az 

aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. A pedagógus havonta köteles 

nyilvántartani kötelező óráján felüli munkaidejét az óvoda belső használatra elkészített 

nyomtatványán. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, 

rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a 

pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás 

munkaidejének terhére. A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a helyettessel egyeztetve 

engedélyezi a szabadságot. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak 

okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az 

intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel 

hagyhatják el az intézményt. 

A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere 

lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. 

 

 
4.1.A vezetőség 

 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza 

feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, 

hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 

 

A vezetőség tagjai: 

 intézményegység- vezető  

 intézményegység- vezető – helyettes 

   munkaközösség vezetők  

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben jelzettek alapján folyamatos. 

Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A vezetők 

közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás tartalmazza, mely az SZMSZ 

mellékletét képezi. 

 

A feladatok elosztásának alapelvei:  

 az arányos terhelés, 

 a folyamatosság. 

 

Utasítási, intézkedési jog gyakorlása 

 

 A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak a hozzájuk 

rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási és intézkedési joggal 



 

rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében 

világosan meg kell határozni a munkaköri leírásban. 

 A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 

 

A vezetői értekezlet feladata: 

 

 tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról 

 az intézmény valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és 

konkrét tennivalóinak áttekintése. 

A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti. A megbeszélésekről feljegyzés készül. A 

vezetők a hetente tartandó megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezet 

működéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről az 

irányításuk alatt lévő szervezetnek, továbbá a szervezettől a vezetőség felé. Az óvoda 

vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint munkafolyamatba 

épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak.  

 

 

4.2. Az intézményegység- vezető 

 

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

összefüggő feladatai ellátásában. Az intézményegység- vezető munkaköri leírását az 

intézményvezető készíti el. 

 

Az intézményegység- vezető felelős: 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyért, amelyet jogszabály, kollektív 

szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe; 

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért; 

 az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának jóváhagyásáért; 

 az intézmény képviseletéért; 

 a nevelőtestület vezetéséért; 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért; 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért; 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; 

 a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 

 a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és hatékony működéséért; 

 a pedagógiai munka magas elvárásoknak megfelelő megvalósításáért; 

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért; 

 az alkalmazotti érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő 

együttműködésért; 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az intézményben; 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 



 

 a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás 

ellenőrzéséért; 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért; 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program elkészítéséért; 

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért; 

 a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű 

információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a különös közzétételi, valamint a 

helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon keresztül történő 

ellátásáért, 

 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az irányító szerv 

által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért; 

 az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség 

követelményeinek érvényesítéséért; 

 a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességért és hitelességéért; 

 

 

Az intézményegység- vezető feladata:  

 

 az alkalmazotti közösség értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, a vezetői testület üléseinek 

előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és 

ellenőrzése; 

 a nevelőmunka irányítása, értékelése és ellenőrzése a középvezetőkön keresztül, az intézmény 

tevékenységének koordinálása; 

 az intézmény gazdasági működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése az 

üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a Pedagógiai Program 

megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek biztosítása; 

 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a közalkalmazotti tanáccsal való együttműködés, 

illetve a szülői szervezetekkel való együttműködés a középvezetők bevonásával; 

 szakmai együttműködés irányítása és szervezése a nevelési egységek között,  

 beszámoló elkészítése,  

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe 

 kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják a 

rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes 

felhasználását; 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más 

hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a 

bejelentéseket és panaszokat; 

 ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – 

feladatokat. 

  

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 



 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé: 

 

 az intézmény, pedagógiai tevékenységére 

 a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira 

 

4.3. Az óvodavezető - helyettes 

 

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézményegység- vezető helyettes 

munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. 

 

 Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. 

 Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a 

munkáját. 

 

 

 

Az intézményegység- vezető- helyettes felelős: 

 

 nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük 

ellenőrzéséért és értékeléséért, 

 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 

 a szülői szervezet működésének segítéséért 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

 a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért 

 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

 a HACCP rendszer működtetéséért   

 az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső  szabályzatok 

előkészítéséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 

 

 a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására  

 a belső ellenőrzések tapasztalataira 

 az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az 

intézményt külső szervek előtt.  

 

4.4. Szakmai munkaközösség vezetők 

 



 

A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját 

tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az 

intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, – a megbízás 

meghosszabbítható legfeljebb öt évre - aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. 

Tevékenységét a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik.  

 

Feladata: 

 

 a szakmai munkaközösség, önálló, felelős vezetése 

 a munkaközösség működési tervének elkészítése 

 a működéshez szükséges feltételek biztosítása 

 értekezletet összehívása, bemutató foglalkozások szervezése, 

 az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzététele 

 a pedagógiai munka színvonalának emelése 

 az intézmény szakmai munkájának irányításában való részvétel, tervezésében, 

szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok 

minősítési eljárásában 

 a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítése 

 kutatások, kísérletek segítése, szakirodalmi anyag feldolgozása, felhasználása a gyakorlati 

munka korszerű segítéséhez 

 írásos elemzés, értékelés a munkaközösség munkájáról a nevelési év végén, beszámoló a 

nevelőtestület előtt, javaslatok a továbbfejlesztéshez 

 a pedagógiai szemlélet korszerűsítése, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő eljárásainak 

terjesztése, a pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztése 

 mérési szempontok, módszerek, eljárások kimunkálása a munkaközösség tagjaival 

 szakterületén egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek ismeretszintjének 

folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása 

 

Szakmai munkaközösség vezető jogai: 

 

 ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja (vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok PP - 

hoz igazodó éves ütemtervét, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, az ütemterv szerinti előrehaladást és 

az eredményességet, 

 hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezető felé, 

 javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, 

kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra 

 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 

 

 a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére 

 az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére 



 

 

Képviseleti joga: 

 A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény 

vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken. 

 

4.5. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk 

alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

Az alkalmazotti közösség, ezen belül: 

 a nevelőtestület- óvodapedagógusok 

 a szakmai munkaközösség 

 a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, takarító, pedagógiai 

asszisztens, dolgozók közössége 

 

Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze. 

A kapcsolattartás formái: 

 értekezletek 

 megbeszélések 

 fórumok 

 rendezvények 

 

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

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg 

kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

 

 

5. 1. Alkalmazotti közösség 

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket 

és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az 

alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a többi dolgozó a 

nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek 

az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

 

Az alkalmazotti közösség jogai 

  

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül 

az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az óvoda 

cdp://1/99200022.TV/


 

minden közalkalmazottja és közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés 

előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben 

csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel 

ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy 

személyben – testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. A 

testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások 

szabályozzák.  

 

5.2. A nevelőtestület 

 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 

közössége alkotja. A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. A 

munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket, a köznevelési törvény és végrehajtási 

rendeletei, a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik.  

 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §.§-(2), 

valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 

érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

a) a pedagógiai program elfogadása, 

b) az SZMSZ elfogadása, 

c) az éves munkaterv elfogadása, 

d) az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

e) a továbbképzési program elfogadása, 

f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

g) a házirend elfogadása, 

j) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

k) jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 

 



 

5.3. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 

 

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

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács, az 

óvoda vezetője szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn 

kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 

pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges.  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt a Szülői 

Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a nevelőtestület a kezdeményezést elfogadja 

e. 

 

Az óvoda rendes nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott 

napirenddel és időponttal az intézmény vezetője hívja össze. 

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

alapján tárgyalja 

 a pedagógiai program, 

 az SZMSZ, 

 a házirend, 

 a munkaterv, 

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, 

 a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatos, napirendi pontokat. Az intézményvezető az előterjesztés írásos 

anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak. 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető, akadályoztatása esetén a helyettes 

látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a 

határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati 

formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat 

nyilvántartásba kell venni (határozatok tára). 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv készül, 

mely tartalmazza: 

 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvezető és hitelesítők nevét 

 a jelenlévők nevét, számát 

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

 a meghívottak nevét 

 a jelenlévők hozzászólását 

 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

 a határozat elfogadásának szavazási arányát 

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

jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül két 

hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, 

melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 



 

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

határozatait - kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 

nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez az 

óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 

A határozatképesség eldöntésénél figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti 

jogviszonya szünetel, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. 

A nevelőtestület véleményét írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösség 

véleményét is. 

 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy 

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

hozza. 

 

 

6.1. A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok 

 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel 

rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik heti váltásban. 

Közvetlen felettese az óvodavezető. 

Heti kötelező óraszám: 32 óra, heti munkaidő 40 óra. 

Feladata: Az Nkt. 62. § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl: 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat.  

 Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, a munkaközösség vezetők 

iránymutatásainak megfelelően, felelőséggel és önállóan, saját módszerei és a 

munkaközösség - vezető által ellenőrzött, valamint a vezető által jóváhagyott saját 

ütemterve szerint nevel. 

 Az éves ütemtervben leírt foglalkozások megtartása kötelező.  

 Szakmai autonómiája, hogy a szakmai munkaközösség által megfogalmazott és a 

nevelőtestület által elfogadott ütemtervi kereteken felül szabadon választja meg a 

foglalkozásokhoz a módszereket és szakmai anyagot. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. Ha erre valamilyen oknál fogva nem képes, ezt 

megbeszéli az intézményvezetővel. 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. 

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és 

az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert. 

 Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos 

feladatokat. 

 Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja. 



 

 Adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának képességét 

folyamatosan fejleszti. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 

Adminisztratív teendők ellátása: 

 minden foglalkozásról a csoportnapló vezetése 

 a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése 

 a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása 

 vezeti a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt, a gyermek anamnézisét, 

valamint a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével 

kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva az óvodai 

nevelés teljes időszakára kiterjedően 

 a mérések adatainak vezetése, elemzése 

 az intézményvezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére szociometriai, pedagógiai 

felmérések elvégzése és összegezése 

 statisztikák határidőre történő elkészítése 

 a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai, döntéshez, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul 

 szülői értekezleteken jegyzőkönyvet készít  

 az intézményvezetőnek előkészíti a tankötelezettség megállapításához szükséges 

szakvéleményt 

Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra, 

illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki. 

Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a 

nevelőtestületnek. 

 

6.2. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége 

 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel 

rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvoda vezető-helyettese.  

 

a.) Dajkák  

Feladata: 

 Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. közreműködik a 

gyermek egész napi gondozásában a környezet rendjének, tisztaságának 

megteremtésében. ellátja a környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket, 

kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt.  

 A biztonságos játék feltételeinek megteremtése, - a játékeszközök kezelése, 

tisztántartása, - baleset és fertőzésveszély elkerülése 

 Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett szervezi 

és végzi.  

 Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek 

kiosztásában, az edények leszedésében. 



 

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 

gyermekek jelének figyelembevételével. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, 

az óvónő útmutatásait követve. 

 A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

 Segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermek-

csoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 

Szakmai követelmények: 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával 

hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az 

elfogadás jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. A technikai 

dolgozók a gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem adhatnak. Nevelési kérdésekben az 

érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. 

Minden csoportba egy dajka van beosztva. A délelőtt dolgozó- két egymás mellett levő csoport 

ellátását, kiszolgálását biztosítja. A délután dolgozó hasonló feladatokkal szintén két csoport 

ellátását végzi. A dajkák átfedési időben, saját csoportjukban végzik feladataikat. Műszakcserét 

nagyon indokolt esetekben csak a vezető - helyettes engedélyével lehet végrehajtani. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, továbbá a csoport textíliáival, 

evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját. 

Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten. 

 

 

 

 b.)Takarító  

 

 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

 Közvetlen felettese a vezető- helyettes. 

A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával, 

részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi. 
 

 Munkaidejét- feladatától függően – előzetes megbeszélés alapján, a munkaköri leírásban 

rögzített osztott és folyamatos időben is végezheti. Ha az intézmény érdeke úgy kívánja, 

munkaidejét folyamatosan is köteles letölteni. 

 

Általános feladatok 

 

Ellátja a takarítási feladatokat. 

Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 



 

Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt 

kapcsolatot a gyermekekkel, szülőkkel. 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat a munkaköri 

leírásában meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa: 

 A naponta keletkező szemetet szelektív tárolóba helyezi. 

 A szőnyegeket naponta porszívózza. 

 A bútorokat naponta portalanítja, az asztalokat fertőtleníti. 

 A helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez. 

 A csoportszobákat és a folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (gyermek mosdó, 

öltöző, felnőtt mosdó öltöző, irodák, nevelői szoba stb.) naponta tisztítószeres, 

fertőtlenítős bő vízzel felmossa. 

 Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai 

eszközöket. 

 Havonta egyszer nagytakarítja a szobai berendezéseket. 

 Ápolja, locsolja az udvar növényzetét. 

 Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát. 

 Gondozza a folyosón és az irodákban található növényzetet. 

 Rendben tartja, takarítja az udvart. 

 stb. 

Alkalmanként jelentkező feladatok: 

Az intézmény nyitása, zárása hétvégi rendezvény esetén, a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítása. Ezen feladatokat, az intézményvezető- helyettes külön 

utasítása nélkül ellátja. A rendezvényeket követően, részvétel az eredeti rend visszaállításában. 

Köteles minden hónap első munkanapján jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, 

vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi szükségletét. 

 

Felelőssége kiterjed: 

 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, 

különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne 

legyenek hozzáférhetőek. 

 köteles a „Hibabejelentő füzetbe” beírni, ha a munkaterületén karbantartást igénylő 
állapotot észlel. 

 munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára való felügyeletre 

 munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról való gondoskodásra 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. 

Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer szóban az óvodavezető-helyettes felé. 

 

c) Pedagógiai asszisztens  

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkáját a vezető 

helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos 

jogszabályok szellemében, az SZMSZ és munkaköri leírása alapján végzi. 

 



 

Jogállása 

 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

 Közvetlen felettese a vezető- helyettes. 

 A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az 

óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi. 

 

Főbb tevékenységek: 

 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint. 

 A foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti az csoportban folyó munkát, az 

eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek 

eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy 

megfelelően tudjanak dolgozni. 

 Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek 

étkezésére.  

 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. 

 Játék foglalkozásokat önállóan tart. 

 Az udvaron a levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend 

megtartásában, játékot kezdeményez. 

 A délutáni pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban 

tartja, előkészíti a következő napokra. 

 Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 

 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a 

gyermekekkel gyakorolja. 

Felelőssége: 

 kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, a gondjára bízott gyermekek testi 

épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer szóban az óvodavezető-helyettes felé. 

 

7 . A szakmai munkaközösség 

 

A szakmai munkaközösségek az óvoda pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott 

munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint 

tevékenykednek. A munkaközösségek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az 

óvodavezető - helyettessel. Naponta egyeztetnek a helyettesítések és szakmai kérdések 

tekintetében. Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az egész 

nevelő testületet. A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közvetlenül is fordulhatnak 

kérdéseikkel a kapcsolódó munkaközösséghez. Összetett kérdés esetén a munkaközösség vezetők 

az óvodavezető irányításával egyeztetnek. A kapcsolattartás szóban és/vagy email-ben is 

történhet. 

 

A szakmai munkaközösség feladata: 

 a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az intézmény vezetőjének 

a munkaközösség-vezető személyére, 



 

 a szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint az 

adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv 

szerint tevékenykednek, 

 felméri és értékeli a gyermekek tudás és neveltségi szintjét, 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

 az óvodai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek ismeretszintjének folyamos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, véleményezése, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása, 

 segítségnyújtás a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések 

elkészítéséhez, 

 segítségnyújtás az éves munkaterv elkészítéséhez, 

 fejlesztő munkához módszertani segítségnyújtás, 

 javaslat a munkaközösség tagjának elismerésére, elmarasztalására, 

 az intézményvezetői pályázatokhoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

 kiválasztja az óvodában használható, módszertani könyveket, 

 segítségnyújtás az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, 

ellenőrzéséhez, 

 segítségnyújtás a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok 

végrehajtásához és a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, valamint a tehetségfejlesztést szolgáló 

feladatok minél eredményesebb megvalósításához, 

 a pedagógusok szakmai munkájának támogatása, 

 módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, valamint publikációk 

közzététele a testületben. 

 

 

Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében 

 

 A munkaközösség témájában közös tervező, elemző, értékelő tevékenység. 

 Módszertani értekezletetek és gyakorlati napok közös szervezése. 

 A szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba történő 

integrálása. 

 A munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a megjelenő 

új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása. 

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

lebonyolítása és elszámolása, 

 

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

intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 

 



 

Kapcsolattartás rendje: 

 

 Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösség 

tevékenységéről. 

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

éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról.  

 

A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje 

 

 a munkaközösségek tagjainak munkakapcsolata folyamatos, 

 nevelési évenként minimum négy alkalommal (a nevelési év tervezése, a félév értékelése, 

a nevelési év értékelése, valamint az éves feladatok szervezése) értekezletet tartanak, 

 a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak és 

kommunikációnak. 

 A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közös értekezletek megtartása, közös 

javaslatok megfogalmazása. 

 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,  

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

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott,  

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

rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 

 

 

8. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái 
 

Az óvodai szintű szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézmény vezetőjének 

feladata. Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és formáját 

az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A 

szülői szervezet működésének feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. A szülőkkel történő 

kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott eseteken túl a 

házirend is tartalmazza. 

A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői 

szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, 

ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről 

saját maga dönt.  

 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje  

 

Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a 

csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 

kompetenciáját meghaladó ügyekben az óvodavezető helyettes tart kapcsolatot. 



 

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak 

tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 

Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a 

nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat 

előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az 

óvodavezető gondoskodik. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal 

korábbi átadásával történhet. 

Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az intézményben 

folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

A csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az óvodapedagógus tart 

kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének képviselőjét havonta tájékoztatja. 

A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvodatitkár bontatlanul köteles átadni az 

érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik. 

 

A szülői szervezet részére biztosított jogok 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 

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

véleménynyilvánítási, javaslattevő jogával, ennek keretében véleményt nyilváníthasson, 

javaslatot tehessen az alábbi esetekben: 

 az SZMSZ elfogadásakor 

 a működés rendje, a gyermekek fogadása 

 a vezetők intézményben való benntartózkodása 

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

óvodával 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja, 

 külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban 

 a házirend elfogadásakor 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

 a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

 a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 vezetői pályázatnál 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének 

megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

 

 

 

 



 

Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse: 

 óvodaszék létrehozását, és delegálhassa a szülők képviselőjét, 

 nevelőtestület összehívását, 

 egyes kérdésekben az érdemi válaszadást; 

 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

 

Egyéb jogával, így  

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét 

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 

 ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni 

kíván, a kérést az óvodavezetőhöz kell címezni 

 a tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban, a szóbeli tájékoztatásról 

emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői szervezet képviselőjének 

 a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő ügyek  - a gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg - 

nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál, a meghívásról az 

óvodavezetőnek kell gondoskodnia.  

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

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének 

részvételével megtárgyalja. 

 

A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő csoportos szülői 

értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.  

A szülő szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az óvoda működését. 

 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy 

 a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló időn 

belül gyakorolja, 

 megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a 

szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek, 

 a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő jogkörének 

eseteiben eljárva köteles írásban nyilatkozni. 

 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a 

következők: 

 szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet 

vezetőjével,  

 közreműködés az előterjesztések, illetve jogkörgyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében,  

 munkatervek egymás részére történő megküldése, 

 értekezletek, ülések, 



 

 szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 

 a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,  

 írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó ügyekről 

egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,  

 azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  

 a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  

 a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

A szülői szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői szervezet szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet köteles nyilvánosságra hozni. 

Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői Szervezet 

jogainak gyakorlásához szükséges: 

 Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény 

működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása. 

 Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda Szülői 

Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek. 

 Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása. 

 

Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső szabályzataiban 

megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával 

 segítse az intézmény hatékony működését 

 támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét 

 véleményezze az óvoda tevékenységének eredményességét. 

 

 

9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 

Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

Általános Iskola 

Az óvoda vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a lakókörzet szerinti iskola 

igazgatójával, pedagógusaival. A kapcsolattartás célja az iskolába lépő gyermekek 

beilleszkedését megkönnyítő együttműködés kialakítása. A kapcsolattartó pedagógus személye az 

évenkénti munkatervben kerül meghatározásra, feladatait megbízás alapján látja el. 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus  

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

megkönnyítése. 

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

értekezlet. 

A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása  

 pedagógusok szakmai programjai 

 óvodások iskolával való ismerkedése 

 ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvétel 



 

 értekezletek 

 volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálat 

Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési évenként az első 

félévet követően. Az óvoda biztosítja, hogy az információit a szülők felé továbbítja. 

 

Az óvoda orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal  

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője 

A feladatellátásra szóló megállapodást az Önkormányzat jogosult megkötni. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi 

feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi a 

preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat egyeztesse. Segíti az óvoda 

pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a 

szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, veszélyeztető 

bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi 

pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

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

dokumentumelemzés. 

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint. 

 

Az alkalmazottak alkalmassági munkaegészségügyi vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében a 

munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő beutalás az 

óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté. 

 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, és a Nevelési 

Tanácsadóval. 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, és az adott nevelési évre a munkatervben megbízott 

óvodapedagógus.  

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

valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

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

szülői értekezleten való részvétel. 

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed 

 a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény 

megkérésére 

 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására 

 a gyerekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására 

 az óvodavezető, az óvodapszichológus konzultációs kapcsolatot tarthat a Nevelési 

Tanácsadóval a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő 

gyermekekkel kapcsolatban. 

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

óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 

 

 

 



 

Logopédiai Szolgálat és az óvoda kapcsolata 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, és az adott nevelési évre a munkatervben megbízott 

óvodapedagógus. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, fejlesztés, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, 

konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. 

Gyakoriság:A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, konzultáció, 

információ átadás, a logopédiai ellátás eredményessége, értékelése a nevelési év végén 

 

 

Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal  

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a vezető helyettes. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása, prevenció. 

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

részvétel segítség kérése a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a 

gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.  

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése - ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja, 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti 

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

milyen intézkedést tegyen,  

 esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, 

 közös intézkedési terv kidolgozása a hátrányos helyzet csökkentésére, prevenciójára, 

 szülők tájékoztatása (a Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését. 

Gyakoriság: havonta 1 alkalommal, illetve szükség szerint. 

A gyermekvédelmi feladatok kompetencia elvű meghatározását az óvoda nevelési programja 

tartalmazza. 

 

 

Fenntartóval  

Kapcsolattartó: intézményvezető, óvodavezető, óvodavezető-helyettes,  

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

megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed 

 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására 

 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, ha erre szükség van 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére 

 az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére 

 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére, 

 a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására 

A kapcsolattartás formái 

 szóbeli tájékoztatás 

 beszámolók, jelentések 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel 



 

 a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 

 speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, szakmai 

munkájához kapcsolódóan 

 statisztikai adatszolgáltatás 

 az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint 

 

Gyakoriság: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva 

 

 

Egyházak és óvoda kapcsolata 

Kapcsolattartó: Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. 

A kapcsolat tartalma: Vallásgyakorlással összefüggő jogok, kötelezettségek megállapítása az 

alkalmazottakra az Nkt. Vhr.3. § 8) bek. foglaltak megtartásával történik. 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 

szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda biztosítja a 

vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit és vallásoktatás idejének és helyének 

meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. 

Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza. 

 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

Kapcsolattartó: óvodavezető  

A kapcsolat tartalma: Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

ellátására létrehozott intézményekkel.  

 A PSZSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek 

megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása 

 A PSZSZ könyvtárának, médiatárának használata 

 Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése 

 Szaktanácsadás 

 PSZSZ munkatársak meghívása szakmai napjainkra 

 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a 

támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

 anyagi helyzetéről 

 a támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak  előnyeiről 

 Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, 

célszerűsége, valamint a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az óvoda számára minél több támogatót szerezzen, s azokat 

megtartsa. 

 

 



 

10. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

az intézménnyel 
 

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

szerint történhet: 

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

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely 

 A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre 

átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges 

 A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez, 

valamint a távozáshoz szükséges 

Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. 

 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

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

nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe 

 valamint minden más személy 

A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és 

szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni 

 A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott programokra 

való érkezésekor. 

 A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a 

következők szerint történhet: 

 Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az óvodatitkári szobába kíséri, aki 

belépéséhez kapcsolódóan rendezi, intézi kérését. 

 Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket a 

óvodavezetőnek jelenti be. 

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

való egyeztetés szerint történik. 

 Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető 

engedélyezi. 

 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai 

 Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek 

 Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét. 

 Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását 

- jótékonysági programokon 

- gyerekek részére szervezett programokon 

- az óvodai játszónapokon 

- ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor 



 

- az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, 

tisztítószer, könyv…) 

 A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben történik 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 

megfelelő információk beszerzését követően történhet 

Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TILOS! 

 

 

11.  Intézményi védő, óvó előírások  
 

11.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

 Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok 

megszervezése.  

 Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munka feltételeit.  

 Gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a 

vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli rendszeres egészségügyi felügyeletét a 

fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás keretében 

gyermekorvos és védőnő látja el nevelési évenként az éves munkatervben meghatározott 

időpontban.  

 Évente egy alkalommal fogorvosi, szemészeti és hallásszűrés történik. 

 A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be. 

 Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat a gyermekorvos a 

rendelőben végzi a szülő felügyelete alatt. 

 Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban kell 

nyilatkoznia. 

 Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda 

Házirendje tartalmazza. 

 

 

11.2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

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. 

Minden óvodapedagógus feladata:  

 A gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás megtartása, tartalmának és 

időpontjának rögzítése. 

 Baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása.  

 Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás.  

 Kirándulások biztonságos előkészítése.  

 A védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az 

általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 



 

 Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerhasználatában és játékaiban rejlő 

baleseti forrásokról.  

 Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, 

valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálja és a házirendben 

szabályozza).  

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás és 

a tűzriadó terv rendelkezéseit. A munkakörönként kialakított általános és specifikus ismereteket 

nevelési évenként ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek megszerezni. 

Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni a 

gyermekek tevékenységét, a védő-, óvó előírások figyelembe vételével. 

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 

 ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt ……) 

 ha az utcán közlekednek 

 ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 

 ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 

 és egyéb esetekben. 

Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

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

megteszi. Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyforrást az óvodavezető felé jelezze. 

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

ellenőrzésbe bevont személyeket. 

Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol. 

 

 

Az óvoda dolgozóinak feladatai  

 

Az óvodavezetőjének feladatai az alábbiak: 

 

 Ellenőrizze, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám 

csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység 

idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet. 

 A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos gyermekek 

esetében az orvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése. 

 Gondoskodjon a védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó 

figyelmeztető jelzések, figyelmeztető táblák, hirdetmények kifüggesztéséről, illetve 

azok tartalmának évenkénti ismertetéséről. 

 

 

 

 

 



 

 

Az intézmény vezetőjének felelőssége: 

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

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

kivételével nem végezhető 

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

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

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet 

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – 

az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével 

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak 

be 

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

gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra 

(csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett 

baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése 

 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, 

illetve azok tartalmát legalább évente kétszer ismertetni kell 

 évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó 

intézkedések szükségessége. 

 

Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 

 Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására. 

 A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a 

gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell 

adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, 

fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében. 

 Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére.  

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

hozzá. 

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

 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére. 

 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 A gyermekek és az óvodavezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a 

veszélyhelyzetekre. 

 Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében. 

 Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan sajátkészítésű és kereskedelemben 

gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel a jogszabályban jelzett 

megfelelőségi követelményeknek. 

 

 

 



 

 

 

11.3. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

 

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

esetén: 

 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 óvoda vezetőjének és a szülőnek. 

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 intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére,  

 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják (karbantartó helyiség, tisztító 

szertár). 

 a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a 

munkáltató engedélyével viheti be. 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért az 

óvodavezető felel, a végrehajtás a munkavédelmi felelős feladata. 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzata, Tűzvédelmi Szabályzata, Kockázatbecslés értékelés szabályzata 

tartalmazza. Az óvoda Házirendje rögzíti a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó szabályokat, 

az intézményi óvó-védő előírásokat. Az intézményben bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván 

kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős államtitkár által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, 

vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – 

a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell 

küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a 

papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a kiskorú gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv 

egy példányát a kiállító intézményében meg kell őrizni. 

A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a munkabiztonsági megbízott feladata.  

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

 a baleset körülményeinek kivizsgálása 

 jegyzőkönyvkészítés 



 

 bejelentési kötelezettség teljesítése  

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 

 azonnali jelentési kötelezettség a fenntartó felé 

 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset 

körülményeinek a kivizsgálásába 

A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének 

részvételét. 

A munkabiztonsági megbízottnak különleges felelőssége, hogy 

 gyermekbalesetet követően intézkedik annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne 

forduljon elő  

 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztatja  

 

11.4. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

 

11.4.1.Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

 kirándulás, séta 

 színház, múzeum, kiállítás látogatás 

 sport programok 

 iskolalátogatás stb. 

 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át kell 

adni az irattár részére. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 

időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről. 

 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 

formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés 

eszköz, indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban. 

 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 

veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a 

pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban 

ellenjegyezte. 

Különleges előírások: 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de minimum 

2 fő. 

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

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  

 

 



 

 

 

 

 

 

11.4.2. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 

szabályai: 

 a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy 

gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda 

alkalmazottja 

 tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség 

 a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó 

dokumentum elkészítése vezetői feladat. 

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal. 

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat. 

 

11.4.3.Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok: 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 

véleménnyel kell rendelkeznie. 

 A HACCP előírások betartása és betartatása minden alkalmazott felelőssége. 

 Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!  

 Az intézményen belül és az óvoda által szervezett rendezvényeken szeszesital fogyasztása 

tilos!  

 A közétkeztetés, a higiénés helyzet egészséges életmódot támogató intézményi munkarend 

kialakítása és gyakorlati megvalósítása minden alkalmazott feladata. 

 
11.5. Óvó, védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az óvodában való 

benntartózkodás során 

 A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok 

 Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok 

 Az udvar használatára vonatkozó szabályok 

 A séták alkalmára vonatkozó szabályok 

 A kirándulásokra vonatkozó szabályok 

 A tornaterem használatára vonatkozó szabályok 

 Színház, múzeum, kiállítás látogatásra vonatkozó szabályok 

 Sport programokra vonatkozó szabályok 

 Iskolalátogatásra vonatkozó szabályok 

 A fakultáción való részvétekre vonatkozó szabályok 

 
 

12. Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai 

 

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

(szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. 

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



 

Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése szigorúan 

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

 

13. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

  

 

Óvodai ünnepek 

A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb 

környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását A felnőtt közösségekben 

hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek erősítéséhez. 

Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda Pedagógiai 

Programja tartalmazza. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. A felelősök a rendezvényekre vonatkozó 

feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az 

ünnepséget.  

Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére, 

hazaszeretetük mélyítésére, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés 

örömére, közösség formálására szolgálnak. Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok 

ápolása, bővítése az intézmény jó hírnevének megőrzése az óvodai közösség minden tagjának 

kötelessége. 

Az ünnepek, megemlékezések, mindenkor a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Az 

intézményi megemlékezések, a nemzeti és nemzetiségi, valamint az egyéb ünnepek 

megünneplésének rendjét és módját a nevelési program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év 

rendjére vonatkozó éves munkaterv határozza meg. 

 

Hagyományok 

 A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának feladata, 

tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai 

fennmaradjanak. 

 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

 Ünnepségek, rendezvények 

 Egyéb eszközök (pl. kiadványok) 

 

Az intézmény hagyományai érintik 

 az intézmény ellátottjait 

 a felnőtt dolgozókat 

 a szülőket 

 

Felnőtt közösségek hagyományai 

 nevelési évnyitó tanácskozás:  

Az óvoda alkalmazottainak és a vezetők részvételével minden év szept.01.-ig.  



 

 nevelési évzáró értekezletek az óvoda alkalmazottainak részvételével minden év június 

20-ig 

 szakmai napok, továbbképzések 

 házi bemutatók 

 karácsonyi ünnepség 

 Pedagógus nap 

 kirándulás  

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával, mely azonos 

időpontban is szervezhető: 

 Anyák napja 

 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az 

intézményben: 

 Mikulás, karácsony, karácsonyi kreatív délután, idősek köszöntése, farsang, március 15-e, 

húsvét, húsvéti kreatív délelőtt, anyák napja, gyermeknap, iskolába lépő gyermekek 

búcsúnapja. 

Az óvoda minden dolgozójának kötelessége a készülődésben, ünneplésben részt venni. Az 

ünnepek nyilvánosak. Az óvodapedagógusok kezdeményezésére csoportszinten más ünnepélyek, 

rendezvények is nyilvánossá tehetők. 

Óvodai vagy csoportszinten - a gyermekcsoportok fejlettségének megfelelően - megünnepeljük a 

környezet, - és természetvédelem jeles napjait is. 

Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Világtakarítási Nap, Állatok Világnapja, Földünkért 

Világnap. Egyéb rendezvények, események szervezésére a munkaterv és a nevelési terv szerint 

kerül sor.   

 

 

14. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 

 

Működési alapdokumentumok 

 Alapító Okirat 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Éves Munkaterv 

 

Az Alapító Okirat elhelyezése 

 

Az Alapító Okiratunk a következő helyeken van elhelyezve: 

 a fenntartónál, 

 az óvoda vezetőjénél, 

 az irattárban, 

 Intézményünk honlapján, 

 az Államkincstárban. 

 

 

 



 

A működési alapdokumentumok elhelyezése 
 

 A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként kezelése 

az óvodavezető feladata. 

 Irattári elhelyezésük kötelező. 

A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a következő 

helyekre történjen meg: 

 fenntartó 

 Intézményi honlapunk 

 az óvodavezető 

 KIR 

A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, és az intézménnyel jogviszonyban 

nem állók is. 

 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 

 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető-

helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor 

feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül érdemi 

választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül 

meghatározásra. 

 Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 

személyektől. 

 Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- helyettesnek 

címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 

 

Tájékoztatás a Házirendről 

 

Az óvodapedagógus minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a 

házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor a Házirend 

fénymásolt példányait - az átvétel, szülő által történő aláírásával - átadjuk. A Házirend és az éves 

munkaterv különösen ennek esemény naptára elhelyezésre kerül a nevelői szobában is.  

 

Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 
 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő, hogy amennyiben az 

intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján a nevelési-oktatási 

intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok 

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 nevelési intézmény munkájával összefüggõ 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. 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (2) pontja alapján, az óvodai közzétételi lista az (1) 

bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: 

 az óvodapedagógusok számát, 

 iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,  

 a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

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

 

Az ehhez tartozó adatokat minden év szeptember 30-ig át kell adni az óvodai honlap kezelésével 

megbízott rendszergazda részére. 

Az adatközlés időpontja: Az adatokat az október 1-jei állapotnak megfelelően október 15.-ig 

továbbítja a KIR részére, az intézményi jóváhagyott dokumentumokkal együtt. Ezzel egy időben, 

kérelmet nyújt be a Hivatal felé, hogy a KIR-ben feldolgozott dokumentumokat az intézmény 

saját honlapján is megjelentethesse elektronikus formában. 

Tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, egyszer, az OSAP - jelentés 

megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni. A közzétételi lista kizárólag 

közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.  

 

A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a szülők 

számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető. 

 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a 

szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is 

választ kapjanak kérdéseikre. 

 

15. A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 

 
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által 

szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött 

együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.  

Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a nevelés 

folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.  



 

Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és 

vallásszabadságát. 

A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a szülői 

szervezet véleményét. 

A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje: 

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében 

kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igényeket a csoportvezető óvónők összesítik 

és továbbítják az egyház képviselőjének, aki a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított 

szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott 

foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek 

megvalósításra. 

 

16. Hivatali titok megőrzése 

 

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

nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 

hátrányos következménnyel járhat. 

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

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

nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 

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

tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

Hivatali titoknak minősül: 

 amit a jogszabály annak minősít 

 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 

 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 

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

óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak minősít. 

 

17. A telefonhasználat eljárásrendje 
 

A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban 

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

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

munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron 

nem használhatja.  

 

18. A helyiségek használati rendje 

 

Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval egyeztetve határozza meg és azt a 

szülők és az alkalmazotti közösség, és a társintézmények tudomására hozza értesítés formájában. 

Az óvoda működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza 

az óvoda helyiségeinek használatára 

a gyermekek kíséretére 



 

az étkeztetésre vonatkozóan 

A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok szabályozzák. 

A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják, hogy 

az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. 

Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda helyiségeit, ezt 

az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát indokolt esetben 

a vezető írásban engedélyezi. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésének megfelelően lehet 

használni. Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló 

dolgozhat. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

 A közös tulajdont védeni. 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni. 

 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

 Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 

 A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet! 

 
ZÁRADÉK 

 

Készítette: …………………………..    2016. …………..                 

óvoda intézményegység- vezető 

 

Ph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NYILATKOZATOK  

 

A szülői képviselet, a  VD ÁMK Óvodájának SzMSz-ének elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, 

tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési 

jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján 

    ………………………………………… 

         A szülői szervezet elnöke 

 

 

 

A  VD ÁMK Óvodájának nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben szereplő 

……….. %-os igenlő elfogadó határozat alapján ……….. év ………………………… hó ………. napján 

a Szervezeti és Működési Szabályzatát ................................................ határozatszámon elfogadta. Az 

elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

nevelőtestület képviselője    nevelőtestület képviselője 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

nevelőtestület képviselője    nevelőtestület képviselője 

 

 

 

Kelt: …………………………... 

   …………………………………………… 

 

                               Óvodavezető 

 

       Ph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. melléklet 

 

Varga Domokos Általános Művelődési 

Központ Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár 

és Művelődési Ház Szervezti és Működési 

Szabályzat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az 1997.évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint Kunszentmiklós 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 

közművelődésről, vagyis a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról. 

A Szervezeti és Működési szabályzat célja: 

A Szervezeti és Működési szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti 

felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a vezetők és alkalmazottak feladatait és 

jogkörét, az intézmény működési szabályait. 

 

A KÖNYVTÁRI RENDSZER MŰKÖDÉSÉT SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

o Alaptörvény 

o Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései 

o 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről,  

o 64/1999. (IV. 28.) kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének 

vezetéséről  

o 73/2003. (V. 28.) Korm. r. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről 

o 14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 

o 14/2011. (IV.7) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt 

megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatról, valamint az 

adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról 

o 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és 

könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról.  



 

o 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 

o 194/2000. (XI. 24.) Korm. r. a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről 

o 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes 

kedvezményekről 3.§ (1) bek. 

o 18/2003. (XII.10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról 

szóló 2001.évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális 

kedvezményekről 

o 19/2010. (IV.23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

o 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

o 14/2010. (X.18.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről 

o 3/2002. (II.15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának 

részletes szabályairól 

o 7/1985. (IV.26) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 

o 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány 

ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 

kiadásáról 

o 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok 

kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

 

A KÖZMŰVELŐDÉS RENDSZER MŰKÖDÉSÉT SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről; 

 20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a 

köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más 

kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat és hatásköreiről; 



 

 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére; 

 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a 

közművelődési tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről; 

 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 

állami támogatásokról; 

 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről; 

 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról; 

 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint 

a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről; 

 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásáról; 

 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) 

NKÖM rendelet módosításáról 

 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK 

Név:   Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 

Cím:    6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7. 

Telefon:  76/351.344/15-ös mellék 

E-mail:  vargadomokosamk@gmail.com 

Honlap:  www.vdamk.hu 

 

mailto:vargadomokosamk@gmail.com
http://www.vdamk.hu/


 

 

Az intézmény alapító szerve és címe: Kunszentmiklós Város Önkormányzata 

                            6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 

Az intézmény fenntartója: 

 Kunszentmiklós Város Önkormányzata 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. 

Az intézmény alaptevékenységeinek besorolása az érvényes államháztartási szakfeladat 

szerinti: 

0820 Kulturális szolgáltatások 

 082091  Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

            082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek  

gondozása 

 082093  Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek; 

 082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi 

CXL. törvény 55.§ és 65.§ alapján nyilvános, városi könyvtári funkciókat, valamint a nevelési – 

oktatási intézmények működéséről és a közművelődési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 164.§ - 167 § alapján pedig az iskolai könyvtári feladatokat 

látja el. 



 

 

Országos közgyűjteményi és közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás:  

Könyvtári Intézet, Magyar Művelődési Intézet  

Megyei szakmai, szakfelügyeleti (ajánlási) jogot gyakorol az intézmény felett  

könyvtári ellátásra:  Katona József Megyei Könyvtár – 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. 

közművelődésre:  Nemzeti Művelődési Intézet– 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. 

 

AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI, GAZDÁLKODÁSI FELADATAI, 

KÖTELEZETTSÉGEI 

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Önállóan működő költségvetésű szerv. Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény 

pénzügy-gazdálkodási feladatait Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatala látja el.  

Az ellátandó vállalkozási tevékenységek köre, mértéke: 

Az  intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az intézmény számlaszáma: 

A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: 

 a számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank, Kunszentmiklós 

 a számlavezető pénzintézet címe: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. 

 a bankszámla száma: 11732150-15540265 

 



 

Felügyeleti szerv: 

Kunszentmiklós Város  Önkormányzat Képviselő-testülete. 

AZ INTÉZMÉNY FELADATA, MŰKÖDÉSE 

Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 

A könyvtár története 

Kunszentmiklóson a könyvtár az 1950-es évektől Népkönyvtár néven működő, körzeti letéti 

fiókként kezdett el kölcsönözni. 1954-ben kapott önálló helyiséget, mint Járási könyvtár. 1956-

ban a járások átszervezésével már Községi, később Nagyközségi, majd Városi jogú Nagyközségi 

könyvtár, 1989-től pedig Városi könyvtár. 1985-ben az Általános Művelődési Központ szervezeti 

egységébe tartozó lett, s jelenleg is itt működik. 

2011.január 01-től összevonásra került a Művelődési Házzal, és azóta Varga Domokos Általános 

Művelődési Központ Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház néven működik. 

Az ÁMK kettős funkciójú könyvtára átmeneti, sajátos funkciójú könyvtár, ami nem két külön 

könyvtár puszta összeadásával, egymás mellé helyezésével jön létre, nem is bármelyik arculat 

feladásával, hanem sajátos ötvözetben, nem tévesztve szem elől az eltérő funkciókat, az ebből 

fakadó gyűjteményi, feltárási, de legfőképpen szolgáltatási és módszerbeli sajátosságokat. 

Lényegében ugyanazon személyi, tárgyi feltételekkel kell mindkét, jól megkülönböztethető 

feladatnak egyaránt megfelelni. 

A kettős funkciójú könyvtárak működésének a lényege, hogy betöltik az iskolai könyvtár 

feladatait, és egyben ellátják a lakóterület nyilvános közművelődési könyvtári feladatkörét is. 

A komplex intézményben működő könyvtárnak is vannak hagyományos – minden könyvtárra 

jellemző, és speciális a komplex intézményekhez igazodó feladatai. A nyilvános kettős funkciójú 

iskolai és közkönyvtár sokszínű szolgáltató hely kell hogy legyen minden korosztály számára. 

 



 

A könyvtár alaptevékenysége  

A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben 

meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat. 

Kunszentmiklós városában ellátja a települési könyvtári feladatokat.  

A kettős funkció ellátása során cél: 

 A közkönyvtári funkció ellátása érdekében a lakosság tanulási, művelődési, információs 

és szórakozási igényeinek biztosítása. 

 Az oktatás, nevelés, képzés és továbbképzés szereplőinek, a tudás megszerzésének 

komplex eszköztára legyen. 

 Az ÁMK oktatási, nevelési és művelődési tevékenységének segítése, tanulóinak és 

dolgozóinak könyvtári ellátása. 

 Kiemelt szerepet töltsön be a tanulók önálló könyv- és könyvtárhasználatának 

felkészítésében, olvasóvá nevelésében. 

 Hozzájárul az iskola pedagógiai programjában és a szervezeti és működési szabályzatban 

rögzített célok megvalósításához. 

 

Iskolai könyvtári feladatok: 

 Segítse az ÁMK-ban folyó oktató-nevelő munkát. 

 Könyvtári rendezvényekkel, versenyekkel, pályázatokkal elősegíteni a tanulók olvasásra 

és könyvtárhasználatra nevelését. 

 A tanulók kommunikációs kultúrájának kialakítása, fejlesztése. 

 A könyvtárhasználati órák során kialakítani az öntevékenységen alapuló ismeretszerzés 

igényét: könyvtári alapismeretek nyújtásával jártassá tenni a tanulókat a könyvtár 

célirányos használatában. 

 Életkori sajátosságokhoz igazodó szabadidős foglalkozások szervezése. 

 Különös figyelmet fordítani a nehézségekkel küzdő gyerekek könyvtári segítésére. 

 Olvasásfejlesztési programokkal az olvasás iránti igény fenntartása, a sajátos nevelési 

igényűek, a hátrányos helyzetben élők (pl. roma tanulók) segítése. 



 

 

Nyilvános könyvtár feladatkörében  

 Könyvtári alapszolgáltatások nyújtása az alapító okirat és SZMSZ-ben meghatározott 

célok szerint:  

  a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi  

  gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja, folyamatosan fejleszti, megőrzi, 

gondozza és rendelkezésre bocsátja (1997. évi CXL. tv. 55.§ (1) b) pont);  

  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól (1997. évi CXL. tv. 55.§ (1) c) pont);  

  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését (1997. évi CXL.   

tv. 55.§ (1) d) pont);  

  helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, feldolgoz és szolgáltat (1997. évi 

CXL. tv. 65.§ (2) c) pont);  

  közhasznú információs szolgáltatást nyújt (1997. évi CXL. tv. 65.§ (2) b) pont);  

  szabadpolcos állományrésszel rendelkezik (1997. évi CXL. tv. 65.§ (2) d) pont)  

  évente statisztikai adatszolgáltatását végez  

  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében  

  szervezi a kistérség területén működő könyvtárak együttműködését  

 Mint általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, a könyvtári szolgáltatásokat a lakosság 

érdekeit figyelembe véve szervezi meg. 

 Az olvasói és könyvtárhasználói kultúra fejlesztése és terjesztése a könyvtárhasználók 

körében. 

 A gyűjtemény folyamatos gyarapítása, feltárása, ellenőrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása. 

 A könyvtári állomány digitalizálása. 

 Biztosítani más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését az Országos 

Dokumentumellátási Rendszer használatával. Részvétel a könyvtárak közötti 

dokumentum és információcserében. 



 

 Az ÁMK-ra vonatkozó információk, az intézmény életével kapcsolatos dokumentumok 

gyűjtése. 

 Kunszentmiklós vonatkozásában a helyismereti, helytörténeti anyagok gyűjtése, feltárása 

és hozzáférhetővé tétele. 

 Az önkormányzati jegyzőkönyvek, helyi rendeletek gyűjtése, rendelkezésre bocsátása. 

 

Könyv- és könyvtárhasználat 

A könyvtárhasználat tanítása az iskola alaptevékenységéhez szervesen kapcsolódó nevelési-

oktatási terület. Köztudomású, hogy az utóbbi években hatalmas változások következtek be a 

könyvtárak életében: a számítástechnika általános körű bevezetése, az új információrögzítő 

technológiák, az integrált rendszerek, az egyre hatékonyabb keresőprogramok megjelenése 

jelentős mértékben átformálták a hagyományos könyvtárképet. Az elsajátítandó 

könyvtárhasználati tudásnak így tartalmaznia kell mindazokat az ismereteket, készségeket, 

amelyeket a bekövetkezett változások indokolnak. A tanulóknak a könyvtárhasználat 

elsajátítása során tehát meg kell ismerniük 

 azokat az elméleti alapokat, amelyek a könyvtár rendjét meghatározzák (általános 

könyvtárhasználati ismeret) 

 azokat a dokumentumokat (nyomtatott és nem nyomtatott változatokat), amelyek az 

információkat tartalmazzák (dokumentumismeret) 

 azokat az eszközöket, amelyek segítségével a dokumentumokat megtalálják (tájékoztató 

eszközök) 

 azokat a technikákat, amelyek segítségével a dokumentumokban a keresett információhoz 

jutnak (szellemi munka technikája) 

Közművelődés területe 

Alaptevékenysége: 

 Lakóhelyi működési területén biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, 

életkorhoz, munkakörülményekhez igazodó művelődési tevékenységhez szükséges 

feltételeket. 



 

 Információs és egyéb közhasznú szolgáltatást végez, rendszeres és szervezett lehetőséget 

nyújt a közösségek, civil szerveződések vélemény és információcseréjében. 

 Klubokat, művészeti csoportokat működtet, előadásokat, rendezvényeket szervez, 

közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában. 

Feladatai: 

 Kunszentmiklós város környezeti, történelmi, művészeti értékeinek és hagyományainak 

feltárása, megismertetése, gondozása, a helyi művelődési szokások ápolása, gazdagítása. 

 Kunszentmiklós város lakosságának – ezen belül a gyermek – és ifjúsági korosztálynak, a 

felnőtt, a nyugdíjas lakosságnak – sokrétű, korszerű, magas színvonalú művelődés 

biztosítása. 

 A Felső-Kiskunság tárgyi, - szellemi értékeinek megőrzése érdekében hagyományápoló 

közösségek szervezése, működtetése. 

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése a közművelődés eszközrendszerével. 

 A hatékony működés érdekében az oktatási, közművelődési intézményekkel, gazdálkodó 

egységekkel, pártokkal, szervezetekkel és egyházakkal állandó kapcsolattartás. 

 Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. 

 Az ünnepek kultúrájának illetve hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések 

gondozása. 

 A városi rendezvények megszervezésében kulcsfontosságú szerepvállalás. 

 Kulturális programok (színházi, szórakoztató rendezvények, irodalmi estek, filmvetítések 

lebonyolítása, koordinálása, kiállítások rendezése). 

 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltétek biztosítása. 

 Kézműves foglalkozások, nyári táborok működtetetése gyermekek és felnőtt érdeklődők 

számára. 

 Amatőr alkotók, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 

 Kiemelt évente visszatérő rendezvényeink: a Szentmiklósi Napok, Kezes-Lábas nyári 

tábor 



 

 Gyermekszínház szervezése óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt (Gyermeknap, 

Mikulás) 

A könyvtári munka szakterületei  

- Állománygyarapítás és feldolgozás  - 

• a hagyományos és új típusú dokumentumok gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak  

szerint, a szaktájékoztatók közreműködésével;  

• az olvasói igények alapján a hiányzó könyvek jegyzékének készítése, a gyűjtemény hiányainak 

pótlása a gyűjtőköri szabályzatban meghatározottak szerint;  

• a Magyar Nemzeti Bibliográfia, Új könyvek állománygyarapítási tanácsadó, a kiadói jegyzékek 

és egyéb források alapján kedvező dokumentum beszerzési ajánlatok felhasználásával a 

dokumentumállomány rendszeres bővítése;  

• a könyvtári dokumentumok nyilvántartásba vétele, könyvtári használatra alkalmassá tétele;  

• dokumentumok analitikus feltárása  

• a könyvtári állomány rekatalogizálása;  

• a könyvtár (hagyományos és) számítógépes katalógusainak karbantartása;  

• a folyamatos állománygondozás során a törlésre előkészített dokumentumokról törlési 

jegyzékek készítése;  

• az időszakonként és/vagy rendkívüli esetben történő állományellenőrzés előkészítése, 

lebonyolítása és lezárása;  

• a kistelepülések könyvtári ellátására ellátórendszer működtetése;  

• az állománygyarapítás és feldolgozói munkával kapcsolatos kérdésekben tanácsadással szolgál;  



 

• a szervezeti és működési szabályzatok, munkatervek, testületi beszámolók összeállításához  

segítségnyújtás a vezetőknek;  

• a szakmai programok, továbbképzések és a könyvtári együttműködések szervezése a térségi  

könyvtárosok számára;  

• részvétel az iskolarendszeren belüli és kívüli képzésben, továbbképzésben.  

- Gyermekkönyvtár - 

• a dokumentumok beszerzése a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően;  

• a dokumentumok számítógépes nyilvántartása, kölcsönzése, helyben használatának biztosítása;  

• tájékoztatás, tanácsadás, olvasói ajánlójegyzékek készítése;  

• könyvtárhasználati bemutatók és gyermekfoglalkozások, gyermekkönyvtári rendezvények  

szervezése és lebonyolítása;  

• az állomány védelme és karbantartása (javítás, köttetés);  

• a megrongált, elavult művek, ill. a fölös példányok folyamatos kivonása és törlésük 

előkészítése;  

• a gyermekkönyvtár forgalmi adatainak nyilvántartása, statisztikák készítése,  

• a szolgáltatási marketing ellátása;  

• részvétel az iskolarendszeren belüli- és kívüli képzésben, továbbképzésben.  

 

 



 

- Helyismeret   - 

• Kiemelt feladata a könyvtár helytörténeti gyűjteményének gondozása, építése, a gyűjtési  

szempontok és irányelvek kidolgozása, azok betartása;  

• Kunszentmiklós és vonzáskörzetére vonatkozó dokumentumok beszerzése;  

• a gyűjtőkörébe tartozó kisnyomtatványok, plakátok, képeslapok nyilvántartása;  

• a helyre vonatkozó sajtófigyelés, számítógépes bibliográfiai adatbázis építése és ebből 

helyismereti gyorsinformációk kiadása;  

• tájékoztatás;  

• tudományos forrásfeltáró, bibliográfiai és dokumentációs tevékenység.  

- Olvasószolgálat  - 

A könyvtári munka frekventált területe az olvasószolgálati tevékenység, a könyvtár és a 

könyvtárhasználó elsődleges találkozási pontja. Feladata a könyvtárhasználók közvetlen 

fogadása, magas szintű szolgáltatásokkal való ellátása.  

• A könyvtár használói számára alapvető útbaigazítást nyújt a könyvtári állományról, az  

állományrészekről, a szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól.  

• A kölcsönözhető könyvtári dokumentumokat kikölcsönzi, visszaveszi, hosszabbítja.  

• Ellátja a beiratkozások, olvasói nyilvántartások, könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos  

adminisztrációs feladatokat;  

• Segíti az informálódást, a dokumentumokhoz való hozzájutást.  

• Figyelemmel kíséri a használói igényeket, és részt vesz az olvasói igényfelmérések tartalmi  



 

kidolgozásában és adatgyűjtésében.  

• Folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat.  

• Szükség esetén másolatszolgáltatást folytat.  

• Ügyel a könyvtárhasználati és kölcsönzési szabályok betartására.  

• Felügyeli a könyvtár belső rendjét.  

• Részt vesz rendezvények szervezésében.  

• Gondoskodik az állomány védelméről.  

- Tájékoztatás - 

A könyvtár hatékony tájékoztatási szolgáltatásokat működtet, dokumentumainak kölcsönzésével, 

részben más könyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével, alkalmanként önálló tájékoztató 

kiadványok szerkesztésével.  

• A könyvtár használói számára tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszerről, a könyvtári 

rendszerben működő könyvtárak szolgáltatásairól.  

• A kért hagyományos és elektronikus információkat megkeresi.  

• Az általános, vagy szaktájékoztatást igénylő beiratkozott olvasóknak tájékoztatást nyújt.  

• Igény esetén bemutatja a könyvtár elektronikus katalógusának használatát, segít a keresési  

technikák, online könyvtárhasználat elsajátításában.  

• Igény szerint témakutatást végez, vagy továbbítja azokat nagyobb könyvtárak felé.  

• Igény szerint irodalomjegyzéket, bibliográfiát készít.  Referensz naplót vezet.  



 

• Figyelemmel kíséri az egyes szakterületek iránti használati igényeket, olvasói 

igényfelméréseket végez.  

• Bemutatókat szervez a könyvtárhasználat elsajátítására.  

• Irodalmi, olvasásnépszerűsítő rendezvényeket szervez.  

• Gondoskodik az állomány védelméről.  

-  Könyvtári ügyviteli terület  -  

• Teljes körűen ellátja a könyvtári terület adminisztratív feladatai:  

• A felszólításokat, késedelmeket kezeli, a késedelmes olvasók felszólítását rendszeres 

időközönként végzi.  

• A könyvtárközi kérések adminisztrációját ellátja, a kért dokumentumokat felkutatja, igényli és 

gondoskodik azok visszajuttatásáról.  

• Folyamatosan gyűjti a könyvtár statisztikai adatait, év végén elvégzi a könyvtári integrált 

rendszerben az éves statisztika lekérését. Előjegyzési naplót vezet.  

• A könyvtár elektronikus levelezésével kapcsolatos feladatokat teljes körűen ellátja (olvasói  

értesítések, meghívók, kérdőívek)  

• Gondoskodik a könyvtár ügyviteli nyomtatványok beszerzéséről, a részlegek ellátásáról.  

• Gondoskodik az állomány védelméről.  

 

 

 



 

A közművelődési munkaterület feladatai:  

• működteti, és segíti a művelődési központ kapcsolatrendszerét.  

• szervezi, előkészíti, és lebonyolítja a különböző rendezvényeket, ünnepségeket.  

• részt vállal az éves beszámoló elkészítésében.  

• pályázati tevékenységet folytat.  

• az intézmény ügyeleti feladatainak ellátásában részt vesz.  

A könyvtárállomány gyarapítása, gyűjtőköre:  

A könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános városi közkönyvtár. Feladata a városban és környékén 

élő könyvtári, könyvtárhasználati, információs és tájékoztatási igényeinek megfelelő ellátása.  

A könyvtár gyűjtőköréről részletesen a gyűjtőköri szabályzat rendelkezik.  

Az állománygyarapítás forrásai:  

a. Vásárlás: kiadóktól, könyvesboltokból, antikváriumokból, magánszemélyektől  

b. Ajándékozás: más intézményektől, központi alapokból, magánszemélyektől, stb.  

A könyvtár állományának gyarapításakor és a dokumentumainak arányos fejlesztése érdekében 

figyelembe veszi a használók igényeit, a város és környékének foglalkozási, képzettségi 

demográfiai összetételét, érdeklődési körét. Az intézmény gyűjteménye a könyvtárat használó 

olvasók igényeit figyelembe véve minden ismeretanyagra kiterjed. Az állomány bővülését, 

fejlesztésének mértékét a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által elfogadott éves 

költségvetés határozza meg.  

 

 



 

Az állomány nyilvántartása  

A tartós használatra szánt dokumentumok végleges nyilvántartásba kerülnek. A dokumentumok 

nyilvántartásba vétele már számítógépes rendszerrel /Sziren/ történik 

Az állomány ellenőrzése  

A könyvtári állomány ellenőrzésének szabályait a 3/1975.KM-PM együttes rendelete 

(állományvédelmi rendelet) tartalmazza, ami kimondja, hogy az állományellenőrzés során az 

állományt össze kell hasonlítani a szakszerűen vezetett nyilvántartásokkal. Ezt a munkát a 

rendeletben előírt időszakban és módon kell elvégezni.  

Állományapasztás:  

Az állományapasztásra, az állományból való törlésre vonatkozó jogi szabályozást szintén a 

3/1975-ös állományvédelmi rendelet szabályozza. Ennek értelmében a dokumentumokat az 

alábbi címen lehet törölni a nyilvántartásból:  

- selejtezés (ha a dokumentum már alkalmatlanná válik a rendeltetésszerű használatra, pl.: 

rongálódott, elavult, csökkent iránta a kereslet, stb.)  

- egyéb ok (elháríthatatlan esemény, bűncselekmény, pénzben megtérített követelés, 

behajthatatlan  követelés, hiány)  

A kivonásra szánt dokumentumokról törlési jegyzék készül. A törlés tényét az egyedi 

nyilvántartásban is jelölni kell valamint a dokumentum katalóguslapjait a katalógusból, integrált 

rendszer esetén a dokumentum bibliográfiai rekordjait az adatbázisban módosítani kell.  

Az állományalakítás szerves részét képezi az elavult, feleslegessé vált illetve a fizikailag 

elhasználódott dokumentumok folyamatos kivonása. A könyvtár alapítványa ezeket a 

dokumentumokat alacsony egységáron értékesítheti.  

 

 



 

Az állomány védelme:  

Cél az intézményben olyan feltételeket biztosítani, intézkedéseket és tevékenységeket 

foganatosítani, amelyek lehetővé teszik és elősegítik a könyvtárban lévő dokumentumok hosszú 

távú használhatóságát és állapotának megőrzését a jövő számára. Az állományvédelemnek két fő 

területe van: a megelőző és a helyreállító tevékenység.  

A megelőző tevékenység célja, a dokumentumok állapot romlásának megakadályozása vagy a 

romlás ütemének lassítása valamint olyan biztonsági feltételek megteremtése, ami a 

dokumentumok eltűnését, elvesztését megakadályozza az állapotuktól függetlenül.  

A helyreállító-javító tevékenység feladata, hogy a többé vagy kevésbé megrongálódott, 

tönkrement állapotú dokumentumokat kijavítsa, restaurálja.  

Állományvédelmi szempontból a dokumentumokat négy csoportba sorolhatjuk:  

1. A kifogástalan állapotú dokumentumok esetében a feladat az állapot fenntartása.  

2. A kis mértékben megromlott állapotú dokumentumok esetében az elsődleges feladat a további 

állományromlás megakadályozása és lelassítása.  

3. A rossz állapotú dokumentumok esetén a feladat javítással, restaurálással a megfelelő állapot 

elérése.  

4. Az elkövetkezőkben megjelenő kiadványok állományvédelmi feladatkörében arra kell 

törekedni, hogy az új kiadványok lehetőleg időtálló tartós kialakítással készüljenek.  

 Feltárás  

Annak érdekében, hogy a használók a könyvek és más dokumentumok halmazában eligazodjanak 

különböző szempontok szerint rendezni kell az állományt. Erre szolgál a feltárás. A feltárás 

folyamata szabályozott és alapelveiben független katalógus formájától.  

 



 

A feltárás két egymástól jól elkülöníthető szempont szerint folyik:  

- formai  

- tartalmi feltárás (ETO)  

A dokumentumok a Sziren integrált könyvtári rendszerben kerülnek feldolgozásra, ennek 

segítségével több szempontból visszakereshetők (szerző, cím, kiadás, ISBN, stb.) a könyvtár 

WEBOPAC-jában. A könyvek raktári és szabadpolcos tárolása raktári és szakrendben, az 

időszaki kiadványok tárolása betűrendben történik. 

A könyvtári állomány feltáró eszközei  

A könyvtár messzemenőkig arra törekszik, hogy az állományában lévő dokumentumokat a 

visszakereshetőség és tájékoztatás érdekében maximálisan feltárja és a felhasználók 

rendelkezésére bocsássa. Ennek érdekében a hagyományos feltáró eszközök mellett, alkalmazza 

és fejleszti a könyvtár saját Sziren integrált könyvtári rendszerét. Cél, a teljes körű saját adatbázis 

létrehozása a könyvtár állományában fellelhető összes dokumentumtípusra, ami elősegíti az 

informatikai rendszereken történő visszakeresés lehetőségét, a teljes címre, a cím kivonat 

szavára, szerzőre, alkotóra, közreműködőre, sorozatra, kiadóra, kiadás évére, ISBN számra, tárgy 

időre, tárgyszóra, zenei tárgyszóra, helyismereti tárgyszóra és témára.  

A könyvtárban a különböző dokumentumokról hagyományos szolgálati és olvasószolgálati 

cédulakatalógusok épülnek és állnak rendelkezésre.  

Könyvtár szolgáltatásai  

A könyvtár szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül biztosítja az állampolgárok számára.  

A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek /kölcsönzés, helybenhasználat/, egyéb szolgáltatásokért 

az olvasó a mindenkor megállapított és az olvasói térben kifüggesztett díjat fizeti. A 

könyvtárhasználat részletes szabályait a könyvtár írásba foglalja és a beiratkozás során ismerteti 

az olvasókkal.  



 

A beiratkozási díj nem érinti a használat ingyenességét, a nyilvántartás költségeit fedezi. A 

beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges. Tanulók és önálló keresettel nem rendelkezők 

csak jótállással kölcsönözhetnek.  

Személyi adatok regisztrálása nélkül is igénybe vehető szolgáltatások:  

• könyvtárlátogatás ismerkedés a könyvtárral, nézelődés, tájékozódás  

• kijelölt gyűjtemények helyben használata (folyóirat olvasás, böngészés a szabadpolcon 

elhelyezett könyvek között),  

• állományfeltáró eszközök (gépi és hagyományos katalógusok) használata  

• tájékoztató szolgálat igénybe vétele, információ kérése a könyvtár és az egész könyvtári 

rendszer szolgáltatásairól,  

• közhasznú információk szerzése (menetrendek, jegyzékek, listák, katalógusok, 

képviselőtestületi ülések előterjesztései…stb.)  

• könyvtári rendezvények látogatása  

Csak beiratkozott olvasók által igénybe vehető szolgáltatások  

• dokumentumok kölcsönzése (AV dokumentumok külön szabályozás szerint)  

• könyvtárközi kölcsönzés (eredetiben, másolatban)  

• kölcsönzési előjegyzés, értesítés az előjegyzett műről  

• kölcsönzési idő meghosszabbítása (személyesen, telefonon, e-mailen)  

Külön szabályozás alapján vehetők igénybe a következő szolgáltatások:  

• másolatszolgáltatás írott, nyomtatott szövegről  

• irodalomkutatás  



 

• számítógépes információ és használat  

• bibliográfiák összeállítása  

A fenti szolgáltatásokról a „Könyvtárhasználati szabályzat”  rendelkezik.  

A könyvtár nyilvános rendezvényei:  

• oktatást, önművelődést elősegítő rendezvények  

• irodalmat és könyvtárat népszerűsítő rendezvények  

• kiállítások  

Művelődési ház tevékenysége  

A kulturális értékek közvetítése, a kultúra eljuttatása a közösségekhez, az egyénekhez. Olyan 

kulturális és művészeti tevékenységek működtetése, amelyek minden korosztálynak, csoportnak 

programot kínálnak és az egyéneket minden élethelyzetben, életkorban, egész életük folyamán 

meg tudja szólítani.  

Célja egy olyan tevékenységszerkezet kialakítása, amely segíti  

• a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését,  

• a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását  

• a város kulturális vonzerejének növekedését  

• a helyi-térségi azonosságtudat erősödését,  

• a helyben lakókban mentális kötődésüket településükhöz.  

Fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, a folyamatosságot és az újítást, az újdonságok  



 

megjelentetését, a személyességet és az udvarias, barátságos hangvételt.  

Szándéka a kisebb közösségek létrehozásán túl a szélesebb közösséget, a várost, a régiót, illetve a 

testvérvárosi kapcsolatokat érintő és megmozgató programok létrehozása, bővítése, a 

közösségformáló és interaktív szerepvállalás. A művelődési központ tevékenysége során figyel a 

hátrányos helyzetben lévőkre, a kulturális esélyegyenlőségre.  

Törekszik az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésére, melyek 

elősegítik a helyben lakók életminőségének növekedését, a praktikus ismeretek közvetítésével 

hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének növekedéséhez, mindennapi életük 

gazdagításához.  

Művelődési ház szolgáltatásai: 

• Színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, kiállítások, ifjúsági és  

gyermekrendezvények, előadói estek szervezése, megrendezése.  

• Műsoros előadások, szórakoztató rendezvények szervezése (nyári szabadtéri programok is).  

• Térségi kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.  

• Ismeretterjesztő, tájékoztató előadások szervezése valamennyi korosztálynak.  

• Képző- és iparművészeti, népművészeti kiállítások rendezése.  

• Önszerveződő csoportok szervezése, működtetése, számukra működési feltételek biztosítása,  

rendezvények lebonyolítása.  

• Táncrendezvények szervezése, táncoktatás megszervezésében közreműködés (táncház  

szervezése, modern és standard táncok oktatása).  

• Közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása  



 

• Idegen nyelvek, informatikai és más hasznos ismeretek elsajátításának érdekében tanfolyamok  

szervezése.  

• Hagyományápolás és átörökítés.  

• Az iskolai tehetséggondozás segítése.  

• Egészséges életmódra nevelés támogatása, egészségmegőrző programok szervezése.  

• A „hobby” tevékenység segítése.  

• Szünidei programok szervezése.  

• Egyéb szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása.  

• Sport, túra, táborozási alkalmak biztosítása, kirándulások szervezése  

• Az intézmény szabadkapacitásának hatékony kihasználása érdekében helyiségek bérbe adása.  

• Film, videó és DVD vetítés megszervezése, helyszín biztosítása.  

• Biztosítja a helyszínt és technikát az önkormányzat tájékoztató rendezvényeihez.  

• Részvétel a város külföldi kulturális kapcsolatainak szervezésében.  

A közművelődési munkaterületei  

A munkaterületek az intézmény sajátosságai, a szakmai kompetenciák, a jogszabályokban 

nevesített feladatok alapján, az országos és a helyi fejlesztési koncepciókat figyelembe véve 

alakultak ki. A feladatok ellátása az intézményi struktúra kölcsönhatásában valósul meg.  

A munkaterületek konkrét feladatai, programjai és projektjei az éves munkatervekben és 

beszámolókban kerülnek részletes bemutatásra 

 



 

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladait a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyet 

minden dolgozó próbaidejének leteltekor kézhez kap. 

 A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók szervezetben elfoglalt 

munkakörének megfelelő feladatait, jogait, kötelezettségeit személyre szólóan. 

 A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 

feladatváltozás esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 

 A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az intézményvezető felel. 

 

Könyvtárosok feladatai 

 Szükség szerint elvégzi a gyűjtőköri szabályzat és a pedagógiai program könyvtári részének 

módosítását. Együttműködik a könyvtári szakértővel.  

 Könyvtárhasználati rendet készít és azt jól látható helyen kifüggeszti – mely tartalmazza a 

könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók igénybevételének és kölcsönzésének rendjét. 

 Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt. Ellátja az állomány feltárását, 

rendszerezését, selejtezését, védelmét. 

 Felelős az állomány megóvásáért. 

 A muzeális értékű könyveket pormentesen védett helyen tartja. 

 Naponta biztosítja a nyitva tartási időt, a dokumentumok kölcsönzését. 

 Beszerzi, és nyilvántartásba veszi – az igények figyelembe vételével – az új 

dokumentumokat. 

 Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében érvényes 

diákigazolvány, felnőtteknél személyi igazolvány bemutatásával lehetséges. 

 A könyvtári tagokkal megismerteti a katalógusrendszert, a könyv- és könyvtárhasználatot. 

Egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás népszerűsítése és a személyiségfejlesztés 

érdekében. 



 

 Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak, 

kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.) Biztosítja a kézikönyvtár zavartalan használatát. 

Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről. 

 Tájékoztatást ad a könyvtárhasználati rendről az egyéni és csoportos érdeklődőknek, 

használóknak. 

 Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak elérését. 

 Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást szervez, mutat be, 

bibliográfiát készít, ajánló jegyzéket készít a nevelők kérésére, önképzésük segítésére. 

 Megrendeli a folyóiratokat. Ezekből információkat ad tovább. Vezeti a könyvtári statisztikát. 

Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba vételét. 

 Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és 

cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről. 

 Előkészíti a belső továbbképzéseket a szakirodalom ajánlásával. Követi a pályázati figyelőt és 

egyéb pályázati felhívásokat. Szorgalmazza és részt vesz a pályázatok szakszerű 

elkészítésében. 

 Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervez, aktívan részt vesz a 

hagyományápoló munkában.  

 Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában. Együttműködik a könyvtár és 

szolgáltatásai megszerettetéséért. 

 A továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. 

 Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos 

adminisztrációt. Félévente beszámol a nevelőtestületnek szakmai tevékenységéről, 

javaslatokat tesz. 

 Határidőre elvégzi - minőségi kivitelezésben - mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel a 

vezető, és helyettese megbízza. 

 Az intézmény feladat ellátási tervében meghatározottak szerint végzi munkáját. A 

nevelőtestületi szobában a hirdetőtáblán közzétett és számára kijelölt feladatokat végzi. 

 Változatos módszerekkel az iskola értékrendje szerint neveli, pozitívan irányítja a fiatalokat. 

Szem előtt tartja, hogy személyiségével, modorával, hangnemével, megnyilvánulásaival, 

munkafegyelmével példát ad a tanulók számára. 



 

 A pedagógusokkal együttműködve segíti az egyéni képességek és a tehetség kibontakozását. 

Felkészíti, és ha szükséges, kíséri a diákokat a tanulmányi és kulturális versenyekre, 

vetélkedőkre, és rendezvényekre. 

 Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja a vezető 

és a helyettes utasításait.  

Művelődésszervező feladatai 

 Ifjúsági közösségi programok szervezése, 

 Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, és azok nyomon követése, 

 Ifjúsági információs pont működtetése, 

 A fiatalok közösségi szerveződésének támogatása, 

 Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése, 

 Közművelődési programok szervezése, 

 Egészségfejlesztési programok szervezése, 

 A munkaköri célokat elősegítő projektgondozás, ügyfélkarbantartás végzése.   

 A feladatellátásról alkalmas szakszerű és naprakész dokumentáció elkészítése, vezetése.               

 Kapcsolatépítés, tartás és fejlesztés a tevékenység ellátáshoz kapcsolódó                       

szervezetekkel, személyekkel. 

 Azon feladatok ellátása, amelyek munkakörébe sorolhatóak és amelyekkel  munkáltatója 

megbízza. 

Tinódi Lantos Sebestén Könyvtár és Művelődési Ház szervezeti felépítése : 

3 fő könyvtáros (ebből 1 fő intézményvezető) 

1 fő művelődésszervező 

 

 

 



 

Tinódi lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház nyitvatartási idő: 

Hétfő:   8.00 – 17.00  

Kedd:  8.00 – 17.00  

Szeda:  8.00 – 12.00  

Csütörtök: 8.00 – 12.00  

Péntek: 8.00 – 12.00  

Szombat: 9.00 – 12.00 óráig fogadja az intézményünk az olvasókat, a tanítási szünetekben a 

szombati nyitva tartás szünetel. 

A Művelődési Házra való tekintettel, az előre egyeztetett igények illetve programok esetén a nyitva 

tartás módosul, és a rendezvényekhez alkalmazkodik. 

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatban nem rögzítettek megtalálhatóak az intézmény 

Könyvtárhasználati, Gyűjtőköri és Számítógép és Internet-használati szabályzatban. 

 

ZÁRADÉK 

Készítette: Tóth Gyuláné intézményvezető, könyvtár és művelődési ház vezető 

Kunszentmiklós,2016.február 01. 

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

             aláírás 

           

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. számú melléklet 

Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és 

Művelődési Ház küldetésnyilatkozata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház  küldetésnyilatkozata 

 

1. Könyvtárra vonatkozóan: 

 

Könyvtárunk, a kunszentmiklósi Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház, a Varga 

Domokos Általános Művelődési Központ intézményegységeként működő kettős funkciójú 

könyvtár.  

Kunszentmiklós város közoktatási és kulturális alapintézménye. 

Egyrészt biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást, másrészt az általános iskola könyvtári 

feladatairól is gondoskodik. 

Munkáját ebben a sajátos ötvözetben végzi, nem tévesztve szem elől az eltérő funkciókat; az 

ebből fakadó gyűjteményi, feltárási, de legfőbbképpen szolgáltatási és módszerbeli 

sajátosságokat, amelyeknek azonos személyi és tárgyi feltételekkel kell megfelelnie. 

Alapvető célunk és küldetésünk minél több elégedett olvasó, valamint az itt dolgozó munkatársak 

képzett és segítőkész csapata. 

Könyvtárunk fő feladatának azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára 

biztosítsa a lehetőséget a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos 

önművelődésre és a színvonalas szórakozásra. 

 

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, 

feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja: 

 

 a szervezett oktatásban (általános,- középiskola,- felsőoktatás) és az önképzésben 

résztvevő személyek tanulását, az iskolák pedagógiai programját 

 az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését 

 az élethosszig tartó tanulást 

 a társadalom, a tudomány, a kultúra területén való tájékozódást 

 a hátrányos helyzetűek megfelelő könyvtári ellátását 



 

 városunk természeti értékeinek kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak 

bemutatását, kutatását 

 a szabadidő hasznos eltöltését 

 kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet folytató rendezvényeivel a város kulturális 

életébe való bekapcsolódást. 

 

A kitűzött célok megvalósítása érdekében: 

 

 könyvtárunk a gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsájtja 

 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a 

könyvtárak közötti dokumentum és információcserében 

 az elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejleszti az intézmény tájékoztató-

információs szolgáltatásait 

 közhasznú információt nyújt 

 tevékenységét összehangolja a városban működő más közgyűjteményekkel, oktatási és 

közművelődési intézményekkel. 

Könyvtárunk munkája során fontosnak tartja az emberi értékeket. 

A könyvtárhasználókkal fontos a személyes kapcsolat kiépítése, a barátságos hangvétel. 

A könyvtárnak olyan kulturális alapintézménynek kell lennie, ahol a hagyományos emberi 

kapcsolatok megőrződnek, ahol lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére és szabad 

információszerzésre. 

Jövőképünkben olyan könyvtár szerepel, amely a mintegy 10 ezer fős város könyvtári igényeit jól 

szervezett és feltárt gyűjteménnyel elégíti ki. 

olvasóbarát szolgáltatásokat nyújt mind a klasszikus könyvtári, mind az új típusú 

információszolgáltatás terén, és így a város kedvelt kulturális találkozóhelyévé válik. 

    „Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell, 

    hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: 

    mert a Könyv is Élet és él, mint az ember, így él: 

    Emberben könyv, s a Könyvben az Ember.” 

       /Babits Mihály/ 



 

 

 

2. Művelődési Házra vonatkozóan: 

 

A Művelődési Ház a közművelődés alapintézménye, amely a lakosság művelődését szolgáló 

feladatait a lakóhelyen, látja el, a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően, az 

érvényben lévő jogszabályok szerint. A Művelődési Ház feladata, hogy a közművelődésről szóló 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvényben meghatározott célok megvalósításának elősegítése érdekében közreműködjék a 

dolgozók, a helyi lakosság, különösen az ifjúság nevelésében, művelődési igényeinek 

fejlesztésében és kielégítésében, továbbá kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában 

és létrehozásában. További feladatainak megvalósításához köteles figyelembe venni a helyi 

adottságokat, a településen élő lakosság, valamint az idegenforgalmi idény alatt itt tartózkodók 

művelődési, szórakozási igényeit, a település hagyományait.  

Ennek érdekében: 

 biztosítja az igényekhez, a helyi adottságokhoz, az élet- és munkakörülményekhez, 

továbbá az életkorhoz igazodó művelődési tevékenységhez szükséges egyes 

feltételeket,  

 ösztönzi és elősegíti a közösségi és az egyéni művelődést, az alkotó tevékenység 

kibontakozását, 

 szervezi az amatőr mozgalmat, segíti más művelődési mozgalmak céljainak 

megvalósítását,  

 gondoskodik a közösségi művelődés és a társas élet szervezeti kereteinek 

megteremtéséről,  

 közreműködik a tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében a művészeti 

alkotások bemutatásában és befogadásának elősegítésében,  

 részt vesz a művelődési tevékenység szervezésében,  

 lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturált szórakozásra, 

 amatőr művészeti csoportokat, szakköröket, tanfolyamatokat, klubokat szervez,  

 részt vesz azok programjainak megvalósításában, 

 kitűzött céljainak eléréséhez biztosítja a feltételeket,  



 

 tájékoztató, felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenységévei válaszol, reagál az 

aktuálisan felmerülő gazdasági, társadalmi, ideológiai, életmódbeli kérdésekre, 

szakirodalmi ellátással, illetve előadások szervezésével, 

 a település közéletének egyik fórumaként helyet ad a testületnek, szervezetek 

vélemény- és információcseréjének,  

 családi rendezvények lebonyolítására helyet biztosít.  

 

Továbbá a kulturált művelődési, szórakozási alkalmak megteremtése érdekében: 

 hangversenyeket, kiállításokat, színházi előadásokat, filmvetítéseket, egyéb szórakoztató 

rendezvényeket szervez 

 szervezi az újraéledő - korábban hagyományos - helyi kulturális, népi szokások 

rendezvényeit. E feladatok végrehajtásában együttműködik a helyi nevelési, oktatási 

intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, körökkel.  

 

 

ZÁRADÉK 

Készítette: Tóth Gyuláné intézményvezető, könyvtár és művelődési ház vezető 

Kunszentmiklós,2016.február 01. 

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

             aláírás 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. számú melléklet 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
A Varga Domokos Általános Művelődési Központ könyvtára kettős funkciójú, azaz iskolai és 

közművelődési könyvtár. 

Dokumentumain s szolgáltatásain keresztül biztosítja a kultúrához, művelődéshez, szórakozáshoz 

szükséges információkat Kunszentmiklóson és a térségben élő lakosok számára. 

 

Az 1997.évi CXL.törvény – a kulturális javak védelméről é a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, 

s ezen belül a II.fejezet a könyvtárhasználók jogait és a könyvtárhasználat feltételeit rögzíti. 

A 65.§ értelmében a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételére, s mivel könyvtárunk nyilvános közművelődési könyvtár is, így szolgáltatásait 

bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. 

A könyvtárunkat használhatja könyvtári tagként vagy könyvtári látogatóként. 

 

 

A KÖNYVTÁR ELÉRHETŐSÉGEI 

 

Varga Domokos Általános Művelődési Központ 

Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u.7. 

Tel.: 76/351-344/15-ös mellék 

E-mail: vargadomokosamk@gmil.com 

Honlap: www.vdamk.hu 

 

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI IDEJE 

 

Hétfőtől – péntekig   8,00 – 17,00 óráig 

Szombat    9,00 – 12,00 óráig 

A könyvtár ünnepnapokon zárva tart. A szombati nyitva tartás a tanítási szünetek ideje alatt 

szünetel. 

mailto:vargadomokosamk@gmil.com
http://www.vdamk.hu/


 

 

 

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Térítésmentes szolgáltatások: 

 

A könyvtárhasználókat ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások: 

 

 a könyvtár megtekintése, könyvtárlátogatás 

 az állomány helyben használata 

 az állományfeltáró eszközök használata 

 információ könyvtárunk és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

 könyvtári dokumentumok előjegyzése 

 rendezvények látogatása 

 osztályok, csoportok részére könyvtárbemutató és könyvtárhasználathoz kapcsolódó 

foglalkozások megtartása 

 

Térítéses szolgáltatások: 

 

Beiratkozás – Beiratkozási díj 

 

A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, 

diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatokat : név, születési hely és idő, anyja 

neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványnak száma. 

A személyi adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a 

könyvtárnak. 

A fenti adatokat kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák 

készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem 

hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója 

felelős. 

A beiratkozási díj 1 évre érvényes. 



 

 

 

Könyvtárunkban mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól: 

a 16 éven aluli diákok 

a nyugdíjasok 

a pedagógusok, könyvtári, közművelődési és muzeális intézmények dolgozói 

a Varga Domokos ÁMK munkatársi, tanulói 

Az intézmény munkatársai és tanulói a munkaviszonyuk, valamint tanulói jogviszonyuk 

megszűnésekor kötelesek a könyvtári tartozásukat rendezni. 

A könyvtár a beiratkozott olvasók által igénybe vett szolgáltatásokról és egyéb befizetésekről 

köteles a beiratkozott olvasók nevére szóló nyugtát adni. 

Az érvényes beiratkozási díjakat a könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza. 

A beiratkozott olvasók olvasójegyet kapnak, amely az olvasó egyedi azonosítóját, nevét, címét 

valamint a könyvtár adatait tartalmazza. 

Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja. Ha másnak átadja, és esetlegesen abból kár 

keletkezik, az az olvasójegy tulajdonosát terheli. 

 

Könyvkölcsönzés 

 

Egy alkalommal maximum 8 db könyv kölcsönözhető 3 hét időtartamra. 

Amennyiben nincs előjegyzés a fenti kölcsönzésű könyvekre, azok két alkalommal 

meghosszabbíthatóak. 

Az olvasó kérésére előjegyzést veszünk fel az éppen kölcsönzés alatt lévő könyvekre, és ezek 

beérkezésekor értesítjük az olvasót. 

Ha egy könyvre előjegyzés van érvényben, abban az esetben nem hosszabbítható meg a 

kölcsönzés. 

Nem kölcsönözhet az a látogató, aki bármilyen jogcímen tartozik a könyvtárnak. 

Az állományból hiányzó könyvek könyvtárközi kölcsönzéssel érhetők el. 

 

 

 



 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

 

A szolgáltatás beiratkozáshoz kötött. A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek a 

gyűjteményében nem találhatóak meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. 

Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a könyvtár szabja meg. 

A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formái: 

 eredeti formában 

 másolatban 

 elektronikus formában 

Minden esetben, szükséges a felmerülő költségek (pl.másolati költség) megtérítése. 

Más könyvtárak részére, a könyvtár gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak 

felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi, könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományból 

egyetlen példányban meglévő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani stb szükséges 

dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helytörténeti munkák, a 

muzeális értékű anyagok és könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések 

teljesítése megtagadható. 

A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában 3 hét, de szükség 

esetén ez az idő csökkenthető vagy növelhető. 

 

Folyóirat-kölcsönzés 

Egy alkalommal 5 db folyóirat kölcsönözhető, 7 nap időtartamra. A folyóiratok aktuális számai 

csak helyben használhatóak. 

A könyvtár állományából kézikönyveket csak indokolt esetben lehet kölcsönözni. 

 

A nyilvános, interneteléréssel rendelkező számítógépek használatának szabályai: 

 

A számítógépeket igénybevevő látogatók a használat során a legnagyobb körültekintéssel járnak 

el. Óvják az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják. Tevékenységükkel nem zavarják 

mások munkáját! A nem rendeltetésszerű használatból eredő illetve szándékosan okozott kárt a 

felhasználónak kell megtérítenie. A számítógép használatának az irányítója a könyvtáros, így 



 

minden kérdés eldöntésében ő az illetékes. Lehetőség van arra, hogy bárki előre biztosítsa helyét 

a számítógépnél, ezt a könyvtárossal előre egyeztetve megteheti. 

 

KÁRTÉRÍTÉS 

 

A könyvtár eszközeit, berendezéseit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetésszerűen 

használni. Az esetlegesen okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. 

Az elveszett, megrongált dokumentumokért az olvasót kártérítési kötelezettség terheli: 

a dokumentumot egy másik példánnyal helyettesítheti, ha a könyvtár elfogadja 

Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett 

dokumentum aktuális beszerzési vagy piaci ára. A dokumentum értékét a könyvtáros állapítja 

meg a bolti vagy az antikváriumi ár alapján. 

 

KÉSEDELMI DÍJ 

 

A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat számol fel a 

könyvtár. 

A késedelmi díj mértéke dokumentumonként: 5 Ft/nap 

 

REKLAMÁCIÓ 

 

A könyvtárhasználó észrevételeivel, panaszaival a könyvtár vezetőjéhez, az intézmény 

igazgatójához fordulhat. 

 

EGYÉB SZABÁLYOK 

 

 A könyvtárba beszerzett valamennyi dokumentum Kunszentmiklós vagyonát képezi, 

ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel 

tartozik. 

 A könyvtár berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetésszerűen 

használni. 



 

 A könyvtárba nem vihetők be olyan eszközök és tárgyak, amelyekkel a 

dokumentumokban kárt lehet okozni, vagy használatuk más olvasókat zavarna. 

 A könyvtárhasználók – az alapvető viselkedési normákat – a fegyelmezett, kulturált 

viselkedést kötelesek betartani. 

 A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás során az intézkedő könyvtáros hivatalos 

személynek minősül. 

 Ételt és italt a könyvtárba bevinni tilos! Az intézmény előterében lévő ital automatát csak 

az aulában lehet csak használni. 

 

Az iskolai könyvtára vonatkozó szabályokat a Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

 

ZÁRADÉK 

Készítette: Tóth Gyuláné intézményvezető, könyvtár és művelődési ház vezető 

Kunszentmiklós,2016.február 01. 

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

             aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. számú melléklet 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gyűjtőkör fogalma: 

 

A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztematikus, tervszerű és 

folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata . A gyűjtőmunka más 

oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt fő- és mellék-gyűjtőkör 

határozza meg. 

 A Varga Domokos Általános Művelődési Központ Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és 

Művelődési Ház általános gyűjtőkörű nyilvános közművelődési és iskolai könyvtár. Arra hivatott, 

hogy a városban jelentkező széleskörű irodalmi igényeket, a munka, a tanulás, az önművelés, a 

szórakozás és a tájékozódás területén kielégítse. 

Alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló többször 

módosított 1997 évi CXL. Törvény (a továbbiakban Tv.) alapján látja el. 

A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek 

alapján a könyvtár gyűjteményét szervezi. A gyűjteményszervezés magába foglalja az állomány 

gyarapítását és a tervszerű apasztását is, a két tevékenység együtt alkotja az állományalakítás 

folyamatát, ami valamennyi könyvtári szolgáltatás alapja. Elveit az ellátandó feladatok és a 

konkrét használói igények határozzák meg. 

„ Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és 

információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai 

könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb 

dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat 

nyilvántartásához szükséges eszközökkel.” 16/1998(IV.8) MKM rendelet. „ Az iskolai könyvtár 

olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos feladata az iskolai 

oktató nevelő munka megalapozása. E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár 

szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja dokumentumait.” /Az iskolai 

könyvtár, szerk.: Celler Zsuzsanna/ A gyűjtemény tehát az iskolai oktató, nevelőmunka 

információs bázisa. 

 

 



 

 

 

A fenti dokumentumok szerint a könyvtár alapfeladatai a következők: 

 

 A könyvtári állomány gyarapítása, a gyűjtemény szervezése: fejlesztése, feltárása, 

megőrzése, gondozása. 

 A könyvtári dokumentumok széleskörű rendelkezésre bocsátása, a beiratkozott olvasók 

részére történő kölcsönzése, a szabadpolcos állományrész folyamatos kezelése, 

karbantartása. 

 Tájékoztató tevékenység a Könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 

és szolgáltatásairól. 

 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 

 Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

 Helytörténeti gyűjtemény gazdagítása gondozása és feltárása. 

 Közreműködés az iskolai tanulócsoportok könyvtári óráinak megtartásában. 

 Könyvtári, művelődési rendezvények, szakkörök és egyéb összejövetelek szervezése. 

 

A Varga Domokos Általános Művelődési Központ Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtára ellátja az 

iskolai könyvtári feladatokat. Az iskola 8 osztályos alapfokú oktatási intézmény. Nappali 

rendszerű, általános műveltséget alapoz meg. A beiskolázási körzet kertvárosi jellegű, nagy 

távolságokkal (Tasskertes, Szécsi telep). A tanulók több, mint egy negyede a roma etnikumhoz 

tartozik, s csaknem fele hátrányos helyzetű családból származik. Könyvtárunk típusa szerint 

jogilag a Városi Önkormányzat fennhatósága alá tartozik, nyilvános, kettős funkciójú, a Varga 

Domokos Általános Művelődési Központ anyaintézmény része. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

eszköze a pedagógiai program megvalósításának. A program fontos része az iskolai könyvtár, 

mely kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai program megvalósításában. 

 

 

 

 

 



 

 

Állományalakítás, gyarapítás: 

 

A Könyvtár állományát 

 vásárlás 

 ajándék 

 csere révén gyarapítja. 

A Könyvtár vásárlásait az éves költségvetésben meghatározott összeg erejéig intézi, terjesztőktől 

és magányszemélyektől is vásárol dokumentumokat, kihasználva az akciós könyvvásárokat.  

A Könyvtár elsődlegesen átutalással egyenlíti ki a követeléseket. A gyarapításnál az elsődleges 

szempont az, hogy a dokumentum a jelen Gyűjtőköri szabályzatban lefektetett elveknek 

megfelelően integrálható legyen a könyvtári gyűjteménybe. 

A Könyvtár elsősorban kurrens gyarapítást folytat, vagyis a folyamatosan megjelenő 

dokumentumokból válogat. Retrospektív szerzeményezésre kizárólag helyismereti 

dokumentumok vásárlásánál kerül sor, illetve az állományból eltűnt, elkallódott, de 

nélkülözhetetlen dokumentumok pótlásánál. 

A Könyvtár jelenleg elsősorban a hagyományosnak tekintett dokumentumokból hozza létre 

szolgáltatásait, tehát a napi gyarapító munka elsősorban a könyvekre és időszaki kiadványokra 

korlátozódik. Gyűjteményében válogatva jelenik csak meg más formátumú dokumentum 

(hangoskönyv, CD-ROM). A Könyvtár arra törekszik, hogy használói számára lényeges, releváns 

adat és információ valamennyi megjelenési formáját gyűjteményébe integrálja, ezáltal sokoldalú 

szolgáltatásokat hozzon létre. 

 

A könyvtár gyűjtőköri szempontja: 

 

A Varga Domokos Általános Művelődési Központ Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtára olyan 

általános gyűjtőkörű könyvtár, amely megőriz és feltár, szisztematikusan gyűjti a 

dokumentumokat, megalapozza az oktató nevelő munkát. 

A korábban meghatározott feladatok teljesítése és célok elérése érdekében a könyvtár a nemzeti 

könyvtermés magyar nyelvű részéből a könyvtár funkciónak megfelelően gyűjti: 

 



 

A gyűjtemény tartalmi összetétele / a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége/ 

 

Szépirodalom: 

-  A klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásait 

- A klasszikus és kortárs világirodalom reprezentatív alkotásait. 

- A klasszikus és kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat. 

- .A világirodalom klasszikus és kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmának reprezentatív 

alkotásait. 

- Válogatva gyűjti a romantikus és szórakoztató irodalmat, az olvasói igényeknek megfelelően. 

- Antológiák 

- Házi és ajánlott olvasmányok  

- Szerzői életművek 

- Népköltészeti irodalom/ magyar és külföldi/ 

- Tananyagban szereplő klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei 

- A kisebbségi program megvalósításához szükséges cigány irodalmi alkotások 

- A tanulók személyiség fejlődését, olvasóvá nevelését szolgáló ajánlott irodalmat: 

(Regényes életrajzokat, történelmi regényeket, gyermek és ifjúsági regényeket, klasszikus és 

kortárs irodalom versesköteteit) 

A Könyvtár a gyermek és felnőtt szépirodalmi alkotásait egy, legfeljebb két példányban szerzi be. 

Szakirodalom: 

A Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből válogatva gyűjti a szak- és 

ismeretterjesztő könyveket, arra törekedve, hogy valamennyi szakterület friss korszerű 

szemléletű, szakmailag helytálló összefoglaló művét beszerezze és a használók részére az adott 

szakterület megismeréséhez, a bevezető alapokat nyújtani tudja. Teljességre törekvően gyűjtjük a 

műveltségi területek alapdokumentumait az oktatási és nevelési céloknak megfelelően az életkori 

sajátosságok figyelembevételével. 

A munkaeszközként használt dokumentumok a következők: 

 Általános és szaklexikonok 

 Általános és szakenciklopédiák 

 Szótárak és fogalomgyűjtemények 

 Kézikönyvek, összefoglalók, segédkönyvek 



 

 Atlaszok 

 Szaktudományi folyóiratok 

 Kézműves tantárgy szakirodalma 

 Mozgáskultúrával kapcsolatos (testnevelés, tánc) szakirodalom 

 

A nemzeti könyvtermés magyar nyelvű művei közül a Könyvtár beszerzi az alapvető 

segédleteket: 

 általános enciklopédiákat, lexikonokat, 

 szakenciklopédiákat, szaklexikonokat, 

 alapvető tájékoztatási eszközöket (életrajzi segédletek, bibliográfiák, repertóriumok 

 adattárak, cím és névtárakat), 

 Egy- és többnyelvű szótárakat, az utóbbiak közül a világnyelvek esetében arra törekedve, 

hogy a közepes és nagy szótárakat is beszerezze, 

 magyar és egyetemes atlaszokat, térképeket. 

 művészeti albumokat 

 

A Könyvtár válogatva gyűjti a praktikus ismereteket tartalmazó irodalmat, mint például 

receptleírások, barkácsolással, kertészkedéssel és egyéb hobbi tevékenységekkel illetve az 

életmóddal foglalkozó magyar nyelvű könyveket. A praktikus ismereteket tartalmazó munkákat 

és a szak- és ismeretterjesztő irodalmat, valamint a tájékoztatási segédleteket általában egy 

példányban szerzi be a könyvtár. 

A Könyvtár arra törekszik a könyvek és az időszaki kiadványok gyarapításakor, hogy arányosan 

képviselve legyenek különféle értékrendek, felfogások, politikai, vallási nézetek a 

gyűjteményében. 

A helytörténeti gyűjtemény gyarapításának alapelvei 

 

A Könyvtár teljességre törekedve gyűjti Kunszentmiklóssal kapcsolatos helytörténeti 

dokumentumokat. 

A helytörténeti gyűjteményében a fellelhető 

 könyveket 

 időszaki kiadványokat 



 

 kéziratokat 

 térképeket 

 elektronikus dokumentumokat szerzi be. 

A helytörténeti gyűjteménybe tartoznak a Kunszentmiklósra vonatkozó könyvek és újságcikkek. 

A helytörténeti nyomtatott dokumentumokat a könyvtár lehetőség szerint három példányban 

szerzi be, hogy a kölcsönzés és a helyben használaton túl az archiválásra is lehetőség nyíljon. 

 

Pedagógiai gyűjtemény 

 

- Válogatva gyűjtjük a pedagógus munkáját segítőkiadványokat. 

- Pedagógiai és pszichológiai lexikonokat enciklopédiákat, fogalomtárakat 

stb… 

- A pedagógiai program szakirodalmát 

- A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalmát 

- A műveltségi területek módszertani segédkönyveit 

- A tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait 

- A z iskolai élettel kapcsolatos dokumentumokat 

- Helyismereti dokumentumokat 

- Az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat (Varga Domokos művei, 

róla szóló irodalom) teljességgel gyűjtjük. 

 

Könyvtári szakirodalom: 

 

 Könyvtárral kapcsolatos jogszabályok, módszertani kiadványok 

 A könyvtár szakmai munkájához szükséges tájékoztató segédletek 

 Könyvtárpedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok 

 Az olvasóvá neveléssel kapcsolatos elméleti és módszertani munkák 

 

 

 

 



 

 

Hivatali segédkönyvek: 

 

 Az iskola, a könyvtár irányításával, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével, a 

 munkaüggyel kapcsolatos kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények. 

 

Időszaki kiadványok: 

 

 A tantárgyi programok követelményeihez kapcsolódó szakfolyóiratok 

 A tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok  

 Könyvtárpedagógiai szaksajtó 

 

Audiovizuális és számítógéppel olvasható ismerethordozók: 

 

Válogatva a tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív 

elsajátítását segítőanyagok gyűjteménye. 

 

Dokumentumtípusok / Formai szempont/: 

Írásos nyomtatott dokumentumok 

 Könyv, segédkönyv 

 Periodikumok: folyóiratok 

 Kották 

 Térképek 

Audiovizuális ismerethordozók 

 Képes dokumentumok / diafilm, diakép/ 

 Hangzó dokumentumok / magnókazetta, CD/ 

Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: 

 CD-ROOM, 

 multimédia /CD/ 

 

 



 

 

Egyéb dokumentumok: 

 Pályázati anyagok 

 Oktatócsomagok 

 

A gyűjtés nyelve: 

 A könyvtár magyar nyelven szerzi be a dokumentumokat. Kivétel az iskolában oktatott 

angol és német nyelv szótárai , tankönyvei. 

 Tervezzük a cigány nyelvű dokumentumok erős válogatással történő beszerzését 

 

Állományrészek, raktározás 

A gyűjteményszervezés során a Könyvtárnak döntenie kell arról, hogy a beszerzett dokumentum 

melyik részlegébe, illetve állományába kerüljenek. Meg kell határozni, hogy: 

 felnőtt részleg kézi könyvtárába, 

 felnőtt részleg kölcsönzői állományába, 

 gyermek részleg kézi könyvtárába, 

 gyermek részleg kölcsönzői állományába, 

 helytörténeti gyűjteménybe kerül a dokumentum. 

Raktárban kell elhelyezni azokat dokumentumokat, melyeket tartósan nem igényelnek az 

olvasók. 

 

Az állományapasztás, az állományból való kivonás alapelvei: 

 

Az állományapasztás a gyűjteményszervezés része, az állományapasztás főbb szempontjai: 

 Szépirodalmi művek: elrongálódás, elhagyás miatt selejtezzük. 

 Szakkönyvek: a fentieken túl avulás miatt vagy az újabb átdolgozott, bővített kiadások 

beszerzése után az elavult dokumentumok kivonása 

  A brosúrák, propaganda jellegű anyagok hamar elavulnak, ezért ezeket külön 

nyilvántartásban vezetve folyamatosan selejtezzük a könyvtárból. 

 gyűjtőkör változása miatt feleslegessé vált dokumentumok kivonása az állományból. A 

fizikailag elhasználódott, de értékes és keresett dokumentumokat lehetőség szerint úgy 



 

kell kivonni az állományból, hogy gondoskodni kell a pótlásáról, mielőtt a selejtezés 

megtörténik. 

Az elhasználódott és tartalmilag elavult dokumentumokat a Könyvtár az érvényes jogszabályok 

betartásával leselejtezi. A selejtezett dokumentumokat továbbadja ipari felhasználásra, illetve 

felajánlja más könyvtáraknak és az olvasóknak. 

A helyismereti, helytörténeti dokumentumok estében fölöslegessé válás jogcímén selejtezés nem 

történhet. A fizikailag tönkrement dokumentumokat köttetni kell amennyiben már ez sem 

lehetséges másolatban kell megőrizni. 
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VI. számú melléklet 

INTERNET ÉS SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLATI 

SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

 

 



 

A könyvtári számítógépek tájékozódás, tanulás, valamint dokumentumszerkesztés céljából állnak 

a felhasználók rendelkezésére. 

A könyvtárunkban elhelyezett számítógépeink használatának feltételei a következők. 

A nyilvános számítógép(ek) használatának szabályai: 

Az eszközöket igénybevevők (felhasználok) a használat során a legnagyobb körültekintéssel 

járnak el. Óvják az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják. Tevékenységükkel nem 

zavarják mások munkáját, a nem rendeltetésszerű használatból eredő illetve szándékosan okozott 

kárt a felhasználónak kell megtérítenie. 

A számítógépek akár egyénileg, akár csoportosan is igénybe vehetők. A csoportos felhasználás 

előzetes egyeztetés után lehetséges. 

Az egyéni felhasználók számára a használat feltétele a használati szabályzat betartása. 

A könyvtárosok számítógép-használati kérdésekben is rendelkezésre állnak. A számítógépek 

bekapcsolása és kikapcsolása a könyvtáros feladata. A felszerelések működésével kapcsolatos 

rendellenességeket kérjük, jelezze a könyvtárosnak. 

Kérjük a felhasználókat, mentsék saját adathordozókra a szükséges dokumentumaikat, mert a 

számítógépek kikapcsolásakor minden mentett dokumentum automatikusan törlődik. 

Kérjük a géphasználat befejeztével a számítógépeket ne kapcsolják ki, de a használt 

alkalmazásokat (ablakokat) zárják be. 

A számítógép-használók javasolhatnak telepítendő programokat, az intézmény és a többi 

könyvtárhasználó jogainak tiszteletben tartásával. Az engedély nélkül telepített vagy mentett 

alkalmazások törlésre kerülnek. 

 A számítógépeket és az Internetet csak 18 éven felüliek használhatják, a 14 éven aluli 

gyermekek kizárólag felnőtt kísérővel tehetik ezt meg. 

 A fenti feltételeknek megfelelő személy a könyvtár nyitva tartási idejében használhatja az 

Internetet. 

 A használat díja a felhasználóknak 100 Ft/ fél óra, 200 Ft/óra. 

 A számítógép használatának az irányítója a könyvtáros, így minden kérdés eldöntésében ő 

az illetékes. 

 A géphasználat időtartamát előjegyeztetni a könyvtárosoknál lehet. 

 A felhasználó alkalmanként egy órát tölthet a gép előtt, amennyiben azonban más nem tart 



 

rá igényt, természetesen tovább is maradhat. 

 Egy számítógép előtt legfeljebb két felhasználó ülhet. 

 A gépre mentett adatokhoz mások is hozzáférhetnek, emiatt adatvesztésért nem vállalunk 

felelősséget. 

 Nyomtatáshoz, szkenneléshez, CD-íráshoz kérje a könyvtáros segítségét! 

 Internetről letöltött illetve hozott programokat tilos telepíteni, kivétel ez alól, ha a program 

elengedhetetlenül szükséges az ön munkájához. 

 Csak vírusellenőrzött adathordozók használhatók! 

 A könyvtárunkban tilos a közerkölcsöt sértő illetve agresszív tartalmak látogatása, 

letöltése. 

 A gépekben, eszközökben szándékosan okozott kárért a felhasználó anyagi felelősséggel 

tartozik. 

 Hozott eszközzel (laptop, okostelefon) a WIFI ingyenesen használható. 

 A számítógépekről lehetőség van nyomtatásra.  A nyomtatási szándékot kérjük előre 

jelezni a könyvtárosnak. 

 Az igényelt szolgáltatásokon kívül a gépet más célokra (saját program telepítése, 

állományok felmásolása, beállítások módosítása stb.) használni nem szabad. A rendszer és 

asztalbeállításokat (háttérkép, képernyővédő) ne változtassák meg, a meghajtók és mappák 

megosztásait, a nyomtatóbeállításokat ne módosítsák, ne állítsanak be jelszavas védelmet. 

Ha a könyvtáros észreveszi a gép bármilyen meg nem elengedett felhasználását, 

megtilthatja a használónak a számítógép további használatát, függetlenül attól, hogy a kért 

szolgáltatás ideje lejárt vagy sem. 

 Az eszközöket igénybevevők (felhasználók) a használat során a legnagyobb 

körültekintéssel járnak el. 

Kérjük, tartsák tiszteletben a könyvtárhasználók csendhez való jogát, őrizzék meg a 

csendet és a tisztaságot s könyvtárban. Amennyiben a felhasználó a szabályzatban 

rögzítetteket megszegi, vagy viselkedésével zavarja a többi gépnél ülőket, kizárja magát a 

számítógépek további használatából.  
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VII. számú melléklet 

 

Diószegi Ház Múzeum küldetésnyilatkozat, 

múzeumi feladatok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

A Diószegi Ház Múzeum Diószegi Balázs kunszentmiklósi születésű Munkácsy-és Székely 

Bertalan-díjas festőművész szülőháza. A festőművész 1988. február 15-én Kunszentmiklós 

Tanácsának adományozta szülőházát annak berendezésével, műtárgyaival, festményeivel együtt. 

2015. november 19-én Kunszentmiklós Város Önkormányzata a következő határozatot hozta: 

 A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Diószegi Ház Múzeum működtetési feladatait a 

Varga Domokos Általános Művelődési Központhoz, ezen belül a Tinódi Lantos 

Sebestyén Könyvtár és Művelődési Házhoz kívánja rendelni, így annak kormányzati 

funkcióját ki kívánja egészíteni 082061 kormányzati funkciószámmal, múzeumi, 

gyűjteményi tevékenységgel. 

 

Múzeumi feladatok: 

 

 A Diószegi Ház Múzeum gyűjti, kutatja, felkutatja, megőrzi és az érdeklődők számára 

közkinccsé teszi Diószegi Balázs festőművész munkáit, értéktárgyait, az 

alkotótevékenységével kapcsolatos dokumentumokat 

 Biztosítja a muzeális anyag megőrzését, kezelését, nyilvántartását és feldolgozását 

 Megfelelően kialakított nyilvántartási rendszerrel a gyűjteményt hozzáférhetővé teszi a 

látogatók, kutatások számára 

 Közművelődési tevékenysége keretében állandó és időszaki kiállításokat rendez 

 Biztosítja a múzeumi hálózat szolgáltatásainak közvetítését 

 kiállítási tevékenységet folytat 

 Adatgyűjtést, adatszolgáltatást végez a törvényi előírásoknak megfelelően 

 Az emlékház emlékeket őriz, gyűjt, kutat és maga is emlékeket kelt. Mindezt nyitottan a 

közösség számára, az emlékházat fenntartó közösség használatára. 

 

 



 

 

 

Muzeális szakmai terület: 

 

 A muzeális szakmai gyűjtemény legfontosabb feladata Diószegi Balázs festőművész 

hagyatékának megőrzése, gondozása, nyilvántartása, gyarapítása, feldolgozása 

 Alapvető feladata a gyűjtemény folyamatos és szakszerű nyilvántartása  

 Pontosan vezetett nyilvántartások alapján feltárja, és hozzáférhetővé teszi a gyűjtemény 

állományát a kutatás számára 

 Az állományban tematikus gyűjteménycsoportokat alakít ki 

 Kiegészítőként információkat szolgáltat a város és a városkörnyék történetére 

vonatkozóan a gyűjtemény használóinak 

 Gondoskodik a gyűjteményi anyag szakszerű bemutatásáról állandó és időszaki 

kiállításokon, illetve más módon 

 Igény esetén szakszerű tárlatvezetést biztosít 

 Folyamatosan építi a Diószegi Balázsról szóló és a helytörténeti adatbázisokat, 

digitalizálja az állományban található tárgyakat, dokumentumokat az anyagi és technikai 

lehetőségek figyelembevételével 

 Leválogatja, és restaurálásra, konzerválásra előkészíti a műtárgyakat, könyveket és írásos 

dokumentumokat 

 Megtervezi és szervezi a múzeum propaganda tevékenységét 

 Részt vesz az intézmény munkatervének kidolgozásában, összeállításában, javaslatokat 

dolgoz ki a gyűjtemény éves programjára, feladataira 

 A kulturális javak tudományos feldolgozása és bemutatása terén együttműködik a megyei 

múzeummal 

A Diószegi Ház Múzeum nyitva tartási ideje a Varga Domokos Általános Művelődési Ház nyitva 

tartási idejével megegyező. A látogatása előzetes bejelentkezéssel, a Varga Domokos Általános 

Művelődési Központ nyitva tartási idejében, illetve előzetes egyeztetés alapján megbeszélt 

időpontban látogatható. 

 

 



 

 

 

A Varga Domokos Általános Művelődési Központ nyitva tartási ideje: 

Hétfő:  8.00 – 17.00-ig 

Kedd:   8.00 – 17.00-ig 

Szerda: 8.00 - 17.00-ig 

Csütörtök: 8.00 – 17.00-ig 

Péntek: 8.00 – 17.00-ig 

Szombat: 9.00 – 12.00-ig 

 

Akikhez szólni szeretnénk 

 

 Kunszentmiklós Város lakossága, az emlékházba látogatók 

 Kunszentmiklós Város oktatási intézményei 

 A régió és az országból idelátogatók 

 Az óvodás és iskolás generáción túl az aktív munkavégzők, illetve a szépkorúak 

 Kunszentmiklós Város külföldi vendégei 

 Magyarország és a világ múzeumi szakemberei. 
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