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Adatkezelési szabályzat 

 

1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell 

felelnie a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak. 

2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a 

magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai 

adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az óvoda vezetője felmentést adhat, de 

ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. 

3. Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő: 

• papír alapú nyilvántartás, 

• számítógépes (elektronikus) nyilvántartás. 

4. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény vezetője egy személyben felelős. 

Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi 

pontokban részletezett módon. 

5. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban 

szereplő feladatokkal kapcsolatosan: 

a) az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

• óvodavezető 

• óvodatitkár, 

b) a gyermekek adatait felvehetik, nyilvántarthatják: 

• óvodavezető 

• óvodapedagógus 

• óvodatitkár, 

6. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók: 

a) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal 

kapcsolatosan: 

• óvodavezető, 

• óvodatitkár, 

b) a gyermekek adatait továbbíthatja: 

• fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja: 

óvodavezető; 
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• a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre 

vonatkozó adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja: 

óvodavezető 

• a pedagógus igazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a 

diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adatot továbbíthatja: 

óvodatitkár; 

• az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, gyermek egészségügyi 

állapotának megállapítása céljából adatot továbbíthat: óvodavezető; 

• a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából adatot továbbíthat: 

óvodavezető, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

 

7. Az alkalmazottak adatait az alkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A 

személyi anyagot az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell 

őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az 

óvodavezető a felelős. 

 

8. a.) A gyermekek személyes adatait csoportonként csoportosítva az alább felsorolt  

nyilvántartásokban kell őrizni: 

• összesített gyermeknyilvántartás (Vezetéséért felelős: óvodatitkár), 

• törzskönyv (Vezetéséért felelős: óvodavezető), 

• csoportnaplók (Vezetéséért felelős: óvodapedagógusok), 

b.) A gyermekeknek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a 

számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. 

Ennek kezeléséért az intézmény gazdasági vezetője a felelős. 

 

9. Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori 

módosításáért az óvodavezető a felelős. 
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3. számú melléklet  

Iratkezelési és irattározási szabályzat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Gödöllői Református Óvoda  
 
 
 
 

IRATKEZELÉSI ÉS 
IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 
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I. Általános rendelkezések 
 
1. E szabályzat az iratok – bármely eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a gépi 

adatfeldolgozás során keletkezett adathordozók - biztonságos őrzésének módját, 
rendszerezését, nyilvántartását, mellékletekkel történő ellátását, irattározását, selejtezését 
és átadását szabályozza.  

 
2. Az iratkezelés fogalomkörébe tartozik az intézménybe érkezett küldemények, az itt 

keletkező iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, iktatása, nyilvántartása, 
mellékletekkel való ellátása, az előbb említett egységeken belüli irányítása, az intézés 
során készült kiadványok leírása, a címzetthez juttatása, az elintézett iratok irattári 
kezelése, biztonságos őrzése, selejtezése.  

 
3. Irat minden olyan működéssel kapcsolatos írott szöveg, számadatsor, tervrajz, amely 

bármilyen alakban és bármely eszköz felhasználásával készült. Iratnak minősül minden 
gépi adatfeldolgozás útján rögzített adat is.  

 
4. Irattári anyagnak kell tekinteni a működés során keletkezett irattárba tartozó és az 

iratokhoz kapcsolódó mellékleteket, valamint a óvodavezető által leadott iratokat is. A 
beérkező e-mailek közül azokat, amelyek a fenntartótól, az Oktatási Hivataltól, a Magyar 
Református Egyház Zsinati Oktatási Irodájától érkeznek, valamint gazdálkodási, személyi, 
vagy tervezési kérdéseket érintenek, az óvodavezető döntése alapján ki kell nyomtatni, és 
iktatva le kell fűzni. 

 
5. Az iratkezelést az óvodatitkár végzi.  
 
6. Az iratkezelés felügyeleti ellenőrzését évenként a fenntartó Gödöllői Református 

Egyházközség Jogi Bizottságnak kell elvégeznie és ennek megtörténtét az iktatókönyvben, 
vagy külön feljegyzés formájában kézjeggyel ellátva igazolni kell.  

 
 

II.  A küldemények átvétele, elosztása bontása: 
 
1.  A beérkezett küldeményeket az óvodavezető veszi át, akadályoztatása esetén az általa 

kijelölt személy. 
 
2. A küldemény átvételekor ellenőrizni kell az iratokat. Ha a küldeményt előzőleg 

illetéktelenek felbontották, vagy a küldemény megsérült ezt fel kell tüntetni a küldeményen 
„felbontva érkezett”, illetve „sérülten érkezett”. Az észrevételt az iratkezelő dátummal látja 
el és aláírásával igazolja. 

 
3. Az átvett iratokat jellegűk, tartalmuk, címzettük szerint kell csoportosítani.  
 
4. Felbontáskor ellenőrizni kell, hogy az iraton feltüntetett mellékletek megérkeztek-e? Hiány 

esetén ezt az iratra rá kell vezetni.  
 
5. Amennyiben az iraton nem szerepel a feladó és annak címe, a borítékot szintén az 

iratokhoz kell csatolni, vagy a hiányzó adatokat át kell vezetni a feladó nevével, címével.  
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6. Az egyértelműen névre szólóan érkező küldeményeket felbontás nélkül a címzettnek kell 
továbbítani, kivéve, ha a címzett már nincs szolgálati viszonyban az óvodánál.  A címzett a 
felbontást követően a nem magánjellegű iratot köteles visszaadni nyilvántartásba vétel 
céljából az iratkezelőnek.  

 

III.  Az iratok nyilvántartásba vétele 
 
1. Az óvoda címére érkező minden levelet, okmányt, ügyiratot, valamint belső feljegyzést, 

elintézési tervezetet, jegyzőkönyvet, stb. iktatni kell.  
 
2. Fentiektől eltérően azonban nem kerülnek iktatásra a beérkező hivatalos közlönyök, 

szaklapok, folyóiratok, tájékoztató jellegű anyagok.  
 
3. Az iktatást az óvodatitkár végzi.  
 
4. Az iratokat a beérkezés napján kell iktatni. Tilos az irat iktatását azzal a céllal visszatartani, 

hogy az iktatás csak egy későbbi időpontban történjék meg.  
 
5. Az iktatás, illetve a nyilvántartásba vétel az iratok beérkezésének sorrendjében történik.  
 
6. Az iktatás a hivatalosan forgalomban levő iktatókönyvben történik, amit év elején 

oldalszámozottan és hitelesítetten kell megnyitni és év végén pedig lezárni.  
 
7. Az iktatószám folyamatos sorszámozás az aktuális évszámmal (pl: 3/2013), amelyet 

minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni és végig megszakítás nélkül kell folytatni.  
 
8. Az iktatás az iktatókönyv rovatainak kitöltésével valósul meg. A rovatokat csak tintával 

szabad kitölteni.  
 
9. A téves bejegyzést olvashatatlanná tenni tilos, az ilyet csak áthúzással és a helyes adat fölé 

írásával szabad javítani. 
 
10. Az iktatókönyvben üres sorszám nem maradhat, ha tévedésből ez mégis előfordul, akkor 

a rovatot át kell húzni és a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni az áthúzás okát.  
 

IV.  Irattári kezelés: 
 
1. Az iratok nyilvántartásának, kezelésének, selejtezésének elősegítését az irattári terv 

szolgálja.  
 
2. Az irattári terv az óvoda iratait irattári tételszám szerint tűnteti fel. A tételszámokon belül 

sorszámok szerint növekvő sorrendben kell elhelyezni az iratokat, az erre külön kijelölt 
helyre.  

3. Az irattári tételszám az azonos témához tartozó iratok megjelölésére szolgál.  
 
4. Az irattári terv tételszámonként tartalmazza a selejtezési határidőt, illetve a nem 

selejtezhető iratoknál az elkülönített részre vonatkozó átadás határidejét.  
 
5. Az egyes tételszámokhoz tartozó iratokat külön iratgyűjtőben kell elhelyezni. Az 
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iratgyűjtőre fel kell jegyezni az iratok kezelési évszámát, tételszámát, az iratgyűjtőben levő 
iratok kezelési és végső iktatószámát.  

 
6. A selejtezés megkönnyítés érdekében az iratgyűjtőkön fel kell tüntetni az irattári tervben 

szereplő tételszám szerinti érkezési időt és az abból megállapítható selejtezés évszámát.  
 
7. Az irattári tételszámot az iraton a óvodatitkár tünteti fel, e nélkül az irattárban az irat nem 

helyezhető el.  
8. A kimenő irat másolatát a postázás napján kell a saját irattárba elhelyezni.  
 
9. Az irattározásra átadott iratokat az iratkezelő köteles ellenőrizni irattározási tételszámmal 

ellátni, és a köteles az irattárba helyezés tényét az iktatókönyvbe bejegyezni.  
 
10. A szigorú számozású bizonylatokat évenként külön iratgyűjtőben vagy irattári dobozban 

kell megőrizni.  
 
11. Az elektronikus formában érkezett, ill. küldött dokumentumok adattartalmát naptári 

évenként le kell menteni. 
 

V. Az iratok selejtezése: 
 
 
1. Az iratok selejtezése az irattári tervben meghatározott idő elteltével hajtható végre.  
 
2. A nem selejtezhető iratokat a kötelező megőrzés idejének elteltével az óvodatitkár, erre a 

célra kijelölt helyen biztosítja.  
 
3. Az iratok selejtezési tervét a óvodatitkár  készíti el és a óvodavezető hagyja jóvá.  
 
4. Selejtezéskor 3 példányú selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyeknek tartalmaznia 

kell a jegyzőkönyv felvételének idejét, a selejtezést végző személyek nevét, a selejtezés alá 
vont iratanyag évkörének megjelölését, a selejtezett tételek megnevezését és azok 
mennyiségét.  

 
5. A selejtezés tényét az iktatókönyvben az ügyiratok iktatószámánál fel kell tüntetni.  
 
6. Nem selejtezhetők az egyházi törvényekben, jogszabályokban meghatározott iratok, és 

dokumentumok. Ez különösen is vonatkozik a költségvetések, zárszámadások 
alapdokumentációjára, a vagyonmozgást rögzítő okiratokra. Nem selejtezhetők továbbá az 
egyházi intézmények alapítását rögzítő iratok. Ezek közül a jegyzőkönyvek az 
óvodavezető irodájában kerülnek tárolásra, a régebbi iratok az irattárban kerülnek 
elhelyezésre. 

 
Pénzügyi iratok selejtezési határidejére a mindenkor hatályos állami jogszabályok 

vonatkoznak.  



10 
 

10 
 

4. számú melléklet  

Munkaköri leírás minták 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Gödöllői Református Óvoda  
 
 
 
 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁI 
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Munkaköri leírás az óvodavezet ő részére  
Óvoda neve, címe: Gödöllői Református Óvoda; 2100 Gödöllő, Szabadság út 201. 

OM-azonosító: 201633 

Munkavállaló neve:  

Beosztása: óvodavezető 

A munkakör betöltésének kezdete:  

Munkáltatói jogkör gyakorlója: a Gödöllői Református Egyházközség elnöksége 

Heti munkaideje: 40 óra 

Alárendelt munkakörök: dajka, óvópedagógus, karbantartó, óvodatitkár 
 

 
 
Az óvodavezet ő és feladatköre:  
 
Az óvoda élén az óvodavezető áll a Nkt. 68§ (2) - a alapján, aki az intézmény egyszemélyi 

felelős vezetője, aki munkáját a Nkt.69§. vonatkozó előírásának megfelelően látja el, 

jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja. Az óvodavezetője képviseli az intézményt. Az óvodavezető 

jogkörét, felelősségét feladatait a Köznevelési Törvény alapján a fenntartó határozza meg.  

 

Az óvodavezet ő felelős a következ őkért: 
 

• Az intézmény a szakszerű és törvényes működésért 

• A takarékos gazdálkodásért 

• A munkáltatói feladatok törvényes ellátásáért 

• Az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezésért 

• Tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

a pedagógia munkáért 

• Gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, és ellátásáért   

• Nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésért 

• A pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves 

beiskolázási terv előkészítéséért 

• Az intézmény közvetlen és közvetett partnerkapcsolatainak működtetéséért, 

folyamatos fejlesztésért a helyi szabályozásnak megfelelően. 
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Az óvodavezet ő feladatai: 
 

• - Az intézmény vezetése 

• - A nevelő testület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezése a nevelő-fejlesztő munkairányítása és ellenőrzése 

• - A nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése 

• - A rendelkezésre álló, költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges          

személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

• - A gyermekvédelmi munka irányítása 

• - A gyermek baleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységének irányítása 

• - Kötelezettségi vállalási munkáltatói, jogkör gyakorlása 

• - Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, 

amelyet  jogszabály nem utal más hatáskörbe 

 

Gödöllő,  

 

      
 a Gödöllői Református Egyházközség 
                      elnöksége 
 
A munkaköri leírás egy példányt átvettem, az abban foglaltakat ismerem, magamra nézve 
kötelezőnek elfogadom 
 
 
 
 
  
            óvodavezető 
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Munkaköri leírás  
 

Az óvoda címe:Gödöllői Református Óvoda 
2100 Gödöllő, Szabadság út 201. OM azonosító: 201 633 

A pedagógus neve:  Oktatási azonosítója: 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: főiskola 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: óvodapedagógus 

Beosztása: óvodapedagógus 

Munkaköre: óvodapedagógus 

A munkakör betöltésének kezdete: 

A munkavégzés helye:Gödöllői Református Óvoda 

Heti munkaideje:40 óra 

   

A munkáltatói jogkör gyakorlója:óvodavezető 

A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: 
 
 
Alárendelt munkakörök:  
 
A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: 

− Munkáját a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény, a 
Közoktatási Törvény és az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, valamint az óvoda 
SZMSZ-e szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni. 

− A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, melyeket az 
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg 

− Alkotó módon közreműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása 
érdekében 

− Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és 
közösségi együttműködés normáit. 

− Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni. 
− Az óvodában olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor a 

munkavégzésre rendelkezésre álljon. 
− Ha munkáját betegség vagy egyéb okok miatt nem kezdheti meg, távolmaradásáról köteles 

az óvodavezetőt értesíteni. 
 

A munkaköri feladatainak ellátásával kapcsolatos hatásköre, jogköre: 
− Felelős a rábízott gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődéséért. 
− Nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatása, a másság elfogadását. 
− Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 
− Lehetőségéhet képest részt vesz a világi és egyházi szakmai továbbképzéseken. 
− Óvja az óvoda berendezését és felszerelését. 
− A hivatali titkot köteles megőrizni. 
− Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével távozhat az óvodából. 
− Mobiltelefont a gyermekek között csak rendkívüli esetben használhat 
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A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 

− Folyamatosan ellenőrzi és értékeli a csoportjában a gyermekek fejlődését, teljesítményét és 
erről a megfelelő dokumentumokban rendszeresen feljegyzést készít. 

− Ellenőrzi a csoportszoba tisztaságát és rendjét, gondoskodik az egészségügyi, 
munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartásáról. 

− Kapcsolatot tart a szülőkkel. 
− A keresztyén pedagógia elveivel ellentétes eljárásokat nem alkalmazhat. 
− Különös gonddal foglalkozik a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, valamint a sajátos 

nevelési igényű gyermekekkel. 
 

A munkakör helyettesítése: 
 
A munkaköri leírásban foglaltak érvényessége az átvétel napján kezdődik. 
 
A munkaköri leírás átvételének időpontja: . 
 
 
 
 

 
 
 

óvodavezető 
 
 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat ismerem,  
magamra nézve kötelezőnek elismerem 

 
 
 
 
 
 

munkavállaló 
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Munkáltató aláírása:  .............................................................................................                                                                       

Munkavállaló aláírása: ...........................................................................................  
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Munkaköri leírás  
 

Az óvoda címe:Gödöllői Református 
Óvoda 
2100 Gödöllő, Szabadság út 201. 

OM azonosító: 201 633 

A pedagógus neve:  Oktatási azonosítója: 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: dajka szakvizsga 

Beosztása:dajka 

Munkaköre: dajka  

A munkakör betöltésének kezdete: 

A munkavégzés helye: Gödöllői Református Óvoda 

Heti munkaideje:40 óra 

   

A munkáltatói jogkör gyakorlója: óvodavezető 

A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: 
 
 
 
 
A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: 
 

− Munkáját a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
Törvény, a Közoktatási Törvény és az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, 
valamint az óvoda SZMSZ-e szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása 
és ellenőrzése alatt végezni. 

− Feladata a csoport szokás- szabályrendszerének ismerete. Annak megfelelően 
segíti az egészséges életmód szokásainak alakítását, és kapcsolódnak be minden 
nevelési feladat megoldásába az óvodapedagógusok útmutatása alapján. 

− A szülőknek felvilágosítást nem adhat. 
− Lehetőség szerint minél többet tartózkodjon a gyerekek között. 
− Munkájáról jelenléti ívet vezet. 
− Az ételminta elrakásáért felelősséggel tartozik. 
− Amíg gyermekek tartózkodnak a csoportban nem kezdheti meg a takarítást. 
− A gyermekekkel kapcsolatos teendők minden esetben előnyt élveznek az egyéb 

tevékenységekkel szemben. 
− A speciális feladatok minden évben a munkatervben vannak rögzítve. 
 

A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 
 

− Ellenőrzi a csoportszoba tisztaságát és rendjét, gondoskodik az egészségügyi, 
munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartásáról. 

− Épület nyitása, csoportszobák szellőztetése, takarítási feladatok. 
− A konyha HACCP előírásainak betartása. 
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− A mosdó tisztántartása fertőtlenítése. 
− Felnőtt helységek takarítása. 
− Napközbeni ivás feltételeinek előteremtése. 
− Textíliák vasalása 
− Tornaterem felmosása, takarítása. 
− Reggeli, uzsonna, gyümölcs előkészítése, ízléses tálalása. 
− Segítségnyújtás az öltözőben. 
− Ágyazás. 
− Takarítás, takarítóeszközök rendben tartása. 

 

A munkakör helyettesítése: 
 

− Betegség vagy egyéb okból hiányzás esetén köteles az óvodavezetőt értesíteni. 
− Társa hiányzása esetén köteles többletmunkadíj ellenében helyettesíteni. 
 

 
A munkaköri leírásban foglaltak érvényessége az átvétel napján kezdődik. 
 
A munkaköri leírás átvételének időpontja:  . 
 
 
 
 
 

 
 
 

óvodavezető 
 
 

A munkaköri leírás egy példányát átvette, az abban foglaltakat ismerem, 
 magamra nézve kötelezőnek elismerem 

 
 
 
 
 
 

munkavállaló 
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Munkáltató aláírása:  .............................................................................................                                                                       

Munkavállaló aláírása: ...........................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


