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A VAS MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

I. Bevezetés 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§ (1) bekezdése alapján 

a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Intézmény) működésére, belső és 

külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (a 

továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy a jogszabályban foglalt jogi 

magatartások, jogosítványok és kötelezettségek minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott 

köznevelési intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem 

egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított 

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

 

II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága 

Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint 

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

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

az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 

Az Intézmény SZMSZ-ét a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Az SZMSZ azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az intézmény 

szervezeti felépítése és működési köre az ágazati rendeletek szabályozásán alapul, a működése 

során többletkötelezettséget nem vállal, a fenntartóra nem hárul többletkötelezettség. 

Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és tagintézményei ügyviteli 

telephelyein, illetve az intézményi és tagintézményi honlapokon. 

Az SZMSZ az elfogadásának napján, 2022. november 15. napján lépett hatályba. 

 

III. Általános rendelkezések 

1. Az Intézmény jogállása 

A Szombathelyi Tankerületi Központ köznevelési intézményként működő, önálló jogi 

személyiségű szervezeti egysége. 
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2. Az Intézmény alapadatai 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

2. Székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 9. 

3. A tagintézmények ügyviteli és tagintézményi telephelyei: 

3.1.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye 

3.1.1. Az ügyviteli telephelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

3.1.2. A tagintézményi telephelye: 9700 Szombathely, Paragvári utca 2-4. 

 

3.2.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye 

3.2.1. Az ügyviteli telephelye: 9500 Celldömölk, Hunyadi utca 2/b 

 

3.3.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye 

3.3.1. Az ügyviteli telephelye: 9900 Körmend, Hunyadi utca 8. 

 

3.4.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye  

3.4.1. Az ügyviteli telephelye: 9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3. 

3.4.2. A tagintézményi telephelye: 9730 Kőszeg, Kiss János utca 31. 

 

3.5.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye  

3.5.1. Az ügyviteli telephelye: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. 

 

3.6.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi 

Tagintézménye  

3.6.1. Az ügyviteli telephelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23. 

 

3.7.Megnevezése: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézménye  

3.7.1. Az ügyviteli telephelye: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. 

 

4. Vezetője: főigazgató 
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5. Működési körzete: Vas megye 

6. Alapítás dátuma: 2013. szeptember 1. 

7. Alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) 

8. Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere 

9. Az irányítói jogköröket gyakorolja: a köznevelésért felelős miniszter 

10. Fenntartó: a Szombathelyi Tankerületi Központ (9700 Szombathely, Kossuth Lajos 

utca 8.) 

11. A fenntartói jogokat gyakorolja: a Szombathelyi Tankerületi Központ (9700 

Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.) 

12. OM azonosító: 200869 

13. fenntartó törzskönyvi azonosító száma (PIR): 835497 

14. fenntartó adószáma: 15835499-2-18 

15. fenntartó KSH statisztikai számjele: 15835499-8412-312-18 

 

3. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata (A tagintézmények bélyegzőinek 

lenyomata a tagintézmények SZMSZ-ében található.) 

 

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Főigazgatóság 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 

 

Körbélyegző (kicsi): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 

 

Körbélyegző (nagy): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

9700 Szombathely, Sugár út 9. 

OM: 200869 
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4. A bélyegzőhasználat jogosultjai 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak és a felhasználás köre: 

- főigazgató-teljes körűen 

- főigazgató-helyettesek (a főigazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján, illetve a 

székhely szakmai tevékenységét irányító főigazgató-helyettes a székhely tevékenységi 

körében keletkezett dokumentumok vonatkozásában teljeskörűen) 

- igazgatók (tagintézményi bélyegző, a tagintézmény szakmai tevékenységével összefüggő 

iratokon) 

- igazgató-helyettesek (az igazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján) 

 

5. A kiadmányozás rendje 

A kiadmányozás rendje: Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak 

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 

személy írhat alá. A kiadmányozható iratok jegyzékét a mellékletben található Iratkezelési 

szabályzat tartalmazza. 

Kiadmányozó személy: Az Intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra 

a főigazgató, távollétében a helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettes jogosult.  

A tagintézmények vonatkozásában a tagintézmény szakmai feladatainak ellátásával 

összefüggésben keletkezett iratok, a szakértői vélemények, az eljárásrendben meghatározott 

értesítések, igazolások, nyilatkozatok, a szabadság-engedélyek, munkaterv, ellenőrzési terv, 

jelentések, beszámolók, társintézmények számára adatszolgáltató iratok tekintetében a 

tagintézmény vezetője, távollétében a helyettesítési rendben meghatározott személy 

rendelkezik kiadmányozási jogkörrel. 

Kötelező formai kellékek: Az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. Külső szervhez 

vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

Az Intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az Intézmény 

- nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény megnevezését, 
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- székhelyét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézményi telephely 

címét 

- az iktatószámot 

- annak meghatározását, hogy az irat kiadására az Intézmény, mely feladatához, 

tevékenységéhez kapcsolódóan került sor 

- az ügyintéző megnevezését 

- az ügyintézés idejét 

- az irat aláírójának nevét, beosztását  

- az Intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a 

tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

Az irat akkor hiteles kiadmány, ha azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, és aláírása 

mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. A kiadmányozó neve mellett az „s. k.” 

jelzés szerepel, a hitelesítésre felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá a 

felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.  

 

6. Vállalkozási tevékenység  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

  

IV. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatai 

 

1. Szakfeladatok, pedagógiai szakszolgálati feladatok 

a) szakfeladat szám szerint: 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

b) részletezve:  

pedagógiai szakszolgálati feladatok, azaz 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
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- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

- konduktív pedagógiai ellátás 

- gyógytestnevelés 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

2. Az Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok: 

- Magyarország Alaptörvénye  

- A mindenkor hatályos költségvetési törvény 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

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

információszabadságról 

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról 

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben  

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

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

védelméről 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 

MüM rendelettel egységes szerkezetben 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

- 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

követelményeiről 

- 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

- 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről 

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról 

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

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

osztályozási rendjéről 

 

V. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti felépítése 

1. Szervezeti felépítés:  

Működés tekintetében a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékessége Vas megye 

területére terjed ki. Szervezete Szombathelyen működő székhelyintézményből és Vas 

megye járásaiban, az adott járásra kiterjedő működési körzettel bíró 7 járási 

tagintézményből épül fel. A tagintézményekhez telephelyek tartozhatnak. A székhely az 

intézmény szakmai irányítását és koordinálását is végzi, itt található az intézmény 

képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye.  
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a) járási tagintézmény: 

1. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézménye 

2. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye 

3. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye 

4. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvár Tagintézménye 

5. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye 

6. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye 

7. Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézménye 
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2. Szervezeti ábra 
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VI. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat irányítása és működése 

 

1. A vezetési és irányítási jogkör gyakorlói és megosztása 

Az alapítói jogokat az emberi erőforrások minisztere, az irányítói jogköröket a mindekori 

köznevelésért felelős miniszter gyakorolja. A fenntartói jogokat gyakorolja a Szombathelyi Tankerületi 

Központ, a tankerületi igazgató személyében. A főigazgató az Intézmény tekintetében megosztott 

irányítási jogkörrel rendelkezik. Szakmai irányítási feladatai a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

által biztosított szakszolgáltató tevékenységgel függenek össze. 

 

2. Az Intézmény vezetői: 

− Főigazgató 

− Általános főigazgató - helyettes 

− Székhelyintézmény vezető főigazgató - helyettes  

− Tagintézményi igazgatók 

− Tagintézményi igazgatóhelyettesek 

3. Az Intézmény vezetői testületei: 

− Igazgatótanács 

− Tagintézmény- vezetői tanács 

− Szakmai munkaközösségek 

− Szakalkalmazotti közösség 

− Alkalmazotti közösség 

− Közalkalmazotti tanács 

 

4. A vezetők és testületek feladatai és hatáskörei 

A főigazgató feladat- és hatásköre: 

- felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért (az igazgatótanács keretében) 
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- a szakszolgálati feladatok közül ellátja a logopédiai ellátás, iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás, és a konduktív pedagógiai ellátás megyei szintű szakmai irányítását 

és koordinációját 

- felel a gazdálkodásért (igazgatótanács keretében) 

- a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért (az igazgatótanács keretében) 

- a rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért (az 

igazgatótanács keretében) 

- gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat 

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

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe 

- Tagintézmények elhelyezésével, épületekkel kapcsolatos tárgyalásokat folytat 

- Felelős az intézményi szabályzatok, dokumentumok elkészítéséért (igazgatótanács keretében): 

o SZMSZ 

o éves beszámolók 

o munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat 

o foglalkozás egészségügyi szerződések 

o munkaköri leírások 

o éves munkaterv 

o továbbképzési program 

o beiskolázási terv 

o önértékelési terv és szabályzat 

o szakterületi protokollok 

o INYR szabályzat 

o bélyegzőhasználat szabályozása 

- általános jelleggel képviseli az intézményt 

- kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az ellátási területen működő 

önkormányzatokkal 
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- gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek folyamatos 

és törvényes működtetéséről 

- ellenőrzési feladatokat lát el 

o útiköltség elszámolás 

o túlórák 

o óradíjak 

o tanügyigazgatással összefüggő dokumentumok 

o intézményi leltár 

o INYR pontos és szakszerű használata vonatkozásában 

- Intézmény vonatkozásában  

o bekéri a tagintézmények éves munkaterveit és elkészíti az Intézmény éves munkatervét 

o  elkészíti az éves ellenőrzési tervet  

o bekéri a tagintézmények továbbképzési programjait és elkészíti az Intézmény öt éves 

továbbképzési programját 

o bekéri a tagintézmények éves beiskolázási terveit és elkészíti az intézmény éves 

beiskolázási tervét 

o bekéri a tagintézmények éves szabadságolási ütemtervét és elkészíti az Intézmény 

szabadságolási ütemtervét 

- Nyilvántartja a továbbképzésekben résztvevőket, a továbbképzésre felhasznált pénzösszegeket, 

megyei szinten összesíti is azokat 

- az Intézmény egésze vonatkozásában felel 

o a szakmai munkáért 

o a szakalkalmazotti testület vezetéséért 

o a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért 

o a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

o a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért 
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o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

- A főigazgató az igazgatótanács közreműködésével az intézmény közalkalmazottaival 

kapcsolatosan az alábbiakra jogosult a tankerület igazgatójával és a gazdasági igazgatóval- 

egyeztetve: 

- munkaköri leírások elkészítése, aláírása 

- az éves továbbképzési terv szerint a továbbképzésen való részvétel engedélyezése 

- túlmunka elrendelése 

- belföldi kiküldetés engedélyezése 

- rendkívüli szabadságok engedélyezése 

 

Az általános főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre:  

- általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót 

- a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, a 

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása feladatainak megyei szintű szakmai 

irányítását és koordinációját  

- megyei szintű ellenőrzési feladatokat lát el 

o ellenőrzi a forgalmi napló, munkanapló és nyilvántartási lapok pontos vezetését 

tagintézményenként  

o ellenőrzi az INYR pontos, szakszerű vezetését 

o ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, munkavédelmi szabályok betartatását  

- részt vesz az intézmény belső ellenőrzési rendjének kialakításában és működtetésében   

- kialakítja a szabadságolások rendjét, dokumentálását 

- a túlórával kapcsolatos dokumentációt kezeli 

- koordinálja az intézmény megrendeléseit 

- szakmai feladatok - az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel 

kíséri: 

o a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat 
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o a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket 

o folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait 

o gondozza az Intézmény továbbképzési programját 

o szakterületi ellenőrzési feladatokat lát el 

- koordinációs feladatok: 

o folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a székhely és a 

tagintézmények leterheltségét 

o javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására 

o kezeli a személyi anyagokat 

o felel a KIR személyi törzs, valamint az intézményi adatok nyilvántartói felületének 

naprakészen tartásáért 

o koordinálja az októberi statisztika elkészítését 

o kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgatói utasításokat és a 

tagintézmények jelzéseit 

o kapcsolatot tart a külső intézményekkel 

o részt vesz a fenntartó áltat szervezett intézményi értekezleteken 

o figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat 

o gondozza az Intézmény szabályzatait 

o gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit 

o eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének 

 

A székhelyintézmény vezető főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre 

- a főigazgató helyettesítése annak távollétében 

- a szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység, a 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és a továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás megyei szintű szakmai irányítását és koordinációját 

- a szakszolgálati tevékenységek közül közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai 

feladatok végrehajtását 
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- felel a székhely vonatkozásában 

o a szakmai munkáért 

o a szakalkalmazotti testület vezetéséért 

o a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért 

o a döntések végrehajtásának szakszerű megszervezéséért, ellenőrzéséért 

o a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

o a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, szociális intézményekkel, valamint a 

gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért 

o a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért 

- az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: 

o a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat 

o a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket 

o folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, 

o gondozza az Intézmény továbbképzési programját 

- megyei szintű ellenőrzési feladatokat lát el a feladatkörébe tartozó szakszolgálati 

feladatellátással kapcsolatban 

- közvetlenül ellenőrzi a székhelyen folyó szakmai munkát, a kimenő szakértői véleményeket  

- adatszolgáltatási és adatkezelési kötelezettséget teljesít a Központi Információs rendszerben 

- az intézmény vonatkozásában 

o figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat 

o gondozza az Intézmény szabályzatait 

o gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit 

o eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének 

 

A tagintézmény - igazgató feladat- és hatásköre 

- közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel 

o a szakmai munkáért 
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o a szakalkalmazotti testület vezetéséért 

o a tagintézmény erőforrásainak hatékony felhasználásáért 

o a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért 

o a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

o a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért 

o a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért 

o az INYR- naprakész, szakszerű vezetéséért 

o a tagintézmény eszközállományának nyilvántartásáért 

o a határidők pontos betartásáért 

- kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhelyintézménnyel 

- adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé 

- szakmai ellenőrzési feladatokat lát el a tagintézményben ellátott feladatok vonatkozásában 

- Az intézményi szabályzatok, dokumentumok tagintézményre vonatkozó részeit elkészíti 

- tagintézménye vonatkozásában szervezi az önértékelések folyamatát 

- ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat 

A tagintézmény-igazgató önállóan dönthet az alábbiakról:  

- tagintézményi szinten a beiskolázási kérvények elbírálása 

- szabadságok engedélyezése 

 

A tagintézményigazgató - helyettes feladat- és hatásköre 

- általános jelleggel helyettesíti a tagintézmény- igazgatót 

- ellátja a tagintézmény- igazgató által ráruházott egyéb feladatokat – ennek részletetit a 

tagintézmények mellékletei tartalmazzák 
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Igazgatótanács: 

Tagjai: a főigazgató, az általános főigazgató helyettes, a székhelyintézmény vezető főigazgató-

helyettes, a tagintézmény-igazgatók, tagintézmény-igazgató helyettesek 

- a főigazgató az Igazgatótanács közreműködésével látja el a vezetői feladatai közül azon 

irányítási, szervezési, vezetési tevékenységeket, melynek eredményeképpen felel 

o  az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért 

o önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött 

szerződésben foglaltak végrehajtásáért 

o  a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal 

való kezeléséért  

o az intézményi szabályzatok elkészítéséért 

Az igazgatótanács működésének rendje 

Az igazgatótanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, a testület 

tagjainak a szakmai munkaközösségek vezetőinek és a közalkalmazotti tanácsnak legkésőbb az ülés 

előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni. 

Az igazgatótanács üléseit az intézmény éves munkaterve szerint, általában havonta, de legalább 

kéthavonta tartja. Az ülést a főigazgató vezeti, az ülésről emlékeztető készül. Az igazgatótanács ülései 

személyes jelenlétben, illetve online is megrendezésre kerülhetnek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői illetve a közalkalmazotti tanács tagjai az igazgatótanács ülésein 

tanácskozási joggal részt vehetnek, különös tekintettel a félévi és tanév végi záróértekezletekre. 

 

A tagintézmény-vezetői tanács  

- A tagintézmény- igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait – az 

igazgatóhelyettesek, és a tagintézmény egyes telephelyeinek választott képviselőiből álló – 

tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el, melynek eredményeképpen felel 

o a tagintézményi szabályzatok elkészítéséért 

o a munkaterv elkészítéséért és a betartásáért 

o a beszámoló elkészítéséért 

o jelentéstételi, adatszolgáltatási feladatok teljesítéséért 
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A szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek. 

A tagintézmény-vezetői tanács működésének rendje 

A tagintézmény-vezetői tanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, 

a testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés előtt nyolc 

munkanappal meg kell küldeni.  

A tagintézmény-vezetői tanács üléseit a tagintézmény SZMSZ-ében meghatározott módon és 

rendszerességgel, de legalább kéthavonta tartja. Az ülést az igazgató vezeti, az ülésről emlékeztető 

készül. 

 

Szakmai munkaközösség:  

Az intézmény szakmai munkaközösségei a pedagógiai szakszolgálat feladatai szerint, intézményi 

szinten szerveződő testületeket alkotnak. Tagjai az alapdokumentumban megnevezett pedagógiai 

szakszolgálati feladatokat ellátó szakalkalmazottak.  

A szakmai munkaközösség vezetőjének megbízása, feladatai:  

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

kikérésével az Intézmény vezetője bíz meg legfeljebb öt évre. A szakmai munkaközösség vezetője az 

igazgatótanács, a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- szakértői bizottsági tevékenység 

- nevelési tanácsadás – gyógypedagógia 

- nevelési tanácsadás – pszichológia  

- logopédiai ellátás 

Az Intézményben legalább öt pedagógus, illetve gyógytornász hozhat létre szakmai munkaközösséget, 

az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.  

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottai teljes jogkörű tagsági jogviszonnyal 

rendelkeznek egy szakmai munkaközösségben. Részt vesznek az Intézmény munkaközösség által 

képviselt szakszolgáltatásának biztosításában, szakmai munkájának irányításában, tervezésében, 
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szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleményük figyelembe vehető a pedagógusok minősítési 

eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor 

is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség gondoskodik a 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről.  

Azon szakszolgálati alkalmazottak, akik egy munkaközösség teljes jogú tagjai, tanácskozási joggal 

részt vehetnek az Intézmény más szakmai munkaközösségeinek értekezleteiken. Ott felszólalhatnak, 

javaslattételi és tanácskozási joggal rendelkeznek. 

A munkaközösségi értekezletek elsősorban online zajlanak. 

 

Szakalkalmazotti értekezlet 

A vezetőkből és az Intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített pedagógus 

munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatott felsőfokú 

végzettséggel rendelkező alkalmazottak közössége. 

A szakalkalmazotti értekezlet dönt 

• az SZMSZ elfogadásáról 

• az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról 

• az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról 

• a továbbképzési program elfogadásáról 

• az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról 

• az Intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal 

összefüggő szakmai vélemény tartalmáról 

A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 

Alkalmazotti közösség 

A szakalkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus munkakörökben közalkalmazotti 

jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége. Az alkalmazotti 

közösség véleményt formál az alábbi kérdésekkel kapcsolatban: 
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− az Intézmény megszüntetése 

− átszervezése 

− feladatának megváltoztatása 

− nevének megállapítása 

− vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása 

 

Közalkalmazotti tanács: az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben meghatározott választás keretében választott testület. A 

munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti Szabályzat határozza meg. 

 

5. A helyettesítés rendje: 

A főigazgató helyettesítésének rendje 

- A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi 

ügyben a székhelyintézményt vezető főigazgató-helyettes, a székhelyintézményt vezető 

főigazgató-helyettest az általános főigazgató-helyettes helyettesíti.  

- A főigazgató tartós távolléte, váratlan lemondása esetén feladatait megbízott főigazgatóként a 

székhelyintézményt vezető főigazgató-helyettes veszi át. 

A tagintézmény- igazgató helyettesítésének rendje 

- A tagintézmény- igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő 

valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. Amennyiben nincs igazgató- helyettes, vagy 

akadályoztatása esetén, a feladat-és hatáskörök gyakorlására a vezető megítélése alapján 

legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazott jogosult. A tagintézmény-igazgató 

helyettesítésének részleteit a tagintézmények mellékletei tartalmazzák. 

- A tagintézmény-igazgató tartós távolléte, váratlan lemondása esetén feladatait megbízott 

vezetőként a tagintézmény-igazgatóhelyettes veszi át. Amennyiben a tagintézményben nincsen 

igazgatóhelyettes, a főigazgató jelöli ki a megbízott vezető személyét. 

- Legalább három hétig tartó távollét esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére. 

- A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható, azonban a helyettesítési megbízást 

írásban kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát. 
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6. A belső ellenőrzés szabályai, jogosultjai, fajtái, területei: 

A belső ellenőrzés rendjét az Intézmény éves munkaterve részletesen tartalmazza. Meghatározza az 

ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervek elkészítéséért 

az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában a tagintézmény-igazgató 

a felelős. A tagintézményekre vonatkozó külön szabályokat a tagintézményi mellékletek tartalmazzák. 

Az ellenőrzési tervet az ellenőrzés megkezdése előtt nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben 

nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a 

tagintézmény vonatkozásában a tagintézmény-igazgató dönt. Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél 

tudtával történik. 

Belső ellenőrzésére jogosultak köre: 

− főigazgató 

− főigazgató-helyettesek 

− tagintézményi igazgatók 

− tagintézményi igazgató-helyettesek 

− munkaközösség-vezetők 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

− beszámoltatás szóban vagy írásban 

− jelentéstételre kötelezés 

− hospitálás - foglalkozás, vizsgálat látogatásával 

− írásos dokumentumok vizsgálata – szakértői vélemények ellenőrzése, adminisztráció, 

dokumentáció ellenőrzése 

− önértékelés (nem azonos a pedagógus önértékelés folyamatával) 

− egyéni beszélgetés alkalmával 

 

Az ellenőrzés során alkalmazandó általános szabályok: 

− adatvédelmi kritériumok betartása 

− szakmai titoktartás kritériumainak betartása 
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− vizsgálati helyzet intimitása 

− előre bejelentés kötelezettsége 

− munkatervhez való igazodás 

− az ellenőrzés alá vont alkalmazott tájékoztatása az ellenőrzés várható időpontjáról, az ellenőrzést 

végző személyéről, az ellenőrzés céljáról 

 

A napi munkavégzéssel kapcsolatos ellenőrzés területei: 

− létszámellenőrzés 

− munkaidő ellenőrzése 

− munkabiztonsági, tűzvédelmi szempontú ellenőrzés 

− szabadság-nyilvántartás ellenőrzése 

 

A szakmai munka belső ellenőrzésének területei: 

− az Intézmény jogszabályban előírt szakmai eljárásrendjének betartása 

− szakmai-etikai elvek alkalmazása 

− a gyermek és gondviselője személyiségének tiszteletben tartása 

− korszerű, gyermekközpontú eljárások alkalmazása 

− munkafegyelem  

− foglalkozások pontos betartása 

− terápiás foglakozás felépítése 

− adminisztráció pontos betartása 

− vizsgálati és terápiás helyiségek berendezése, elrendezése, rendezettsége 

− foglakozás szakmai színvonala 

− felkészültség, tervszerűség 

− célszerűség, eredményesség 

− a pedagógus egyénisége, magatartása 
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− elektronikus nyilvántartások naprakész vezetése 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes szakmai 

munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat szakalkalmazotti 

értekezleteken összegezni és értékelni kell. 

A belső ellenőrzést nem helyettesíti az intézményi önértékelési tervben foglalt önértékelési folyamat 

lefolytatása. Az intézmény alkalmazottai a belső ellenőrzésen kívül az öt évre szóló intézményi 

önértékelési tervben meghatározott módon és időben is értékelésen vesznek részt. 

 

A vezetők értékelésére vonatkozó rendelkezések: 

A főigazgató és az igazgató munkáját a szakalkalmazotti testület a vezetői megbízásának második és 

negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. A kérdőív 

összeállításában a szakmai munkaközösségek működnek közre. Az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés a főigazgató, igazgató munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés 

eredményét is figyelembe veszi.  

 

7. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben való benntartózkodás általános rendje 

A pedagógiai szakszolgálat székhelyén és telephelyein a szakfeladatok ellátása különböző módokon 

valósul meg. Minden szakfeladat megkívánja az állandó munkavégzési hely biztosítását. A 

munkavégzés körülményeinek, tárgyi feltételeinek biztosítására a fenntartó kötelezett.  

Emellett minden szakfeladaton előfordul külső helyszínen, változó munkavégzési helyen történő 

feladatellátás. Az Intézmény szakalkalmazottai kötelesek betartani a munkavégzés helyszínéül 

szolgáló köznevelési intézmény, egyéb intézmény működési rendjét, munkavédelmi, tűzvédelmi, 

balesetvédelmi előírásait, valamit az intézményben való tartózkodás szabályait. 

 

A szakdolgozók a munkaidejüket a közvetlen vezetők által előírt munkaidő elrendelés alapján 

teljesítik. A munkaidő elrendelés a dolgozók kötelező óraszámát, a gyermekekkel/tanulókkal való 

közvetlen foglalkozással töltött munkaidőt, és az intézményben való kötelező benntartózkodást 

szabályozza.  
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8. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési rendje 

Az intézmény egész évben folyamatosan működik. A nyár folyamán a szabadságok kiadását 

figyelembe véve ügyeleti rendszerben biztosítjuk a feladatellátás működését. A gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátása folyamatos, a többi szakterületen jelentkező ellátási 

igényeket a tagintézményi ügyeleti napokon teljesítjük.  

A működés részletes rendjét az intézmény munkaterve, illetve a tagintézményi SZMSZ mellékletek 

tartalmazzák. 

 

9. főigazgatóság működési rendje 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyén történik az intézmény szakmai irányítása és 

koordinálása, valamint itt található az intézmény képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezető 

munkahelye is. (továbbiakban főigazgatóság) Az intézmény ezen feladatokat ellátó része a 

székhelyintézmény feladataitól részben elkülönül, ezért működését külön szabályok határozzák meg. 

A székhelyintézmény szervezeti és működési szabályzata külön mellékletben található. 

A főigazgatóság feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít, 

figyelembe véve a tagintézmények által készített éves munkatervek feladatainak ütemezését.  

 

A főigazgatóság nyitvatartási ideje 

 nyitvatartási idő 

hétfő 8.00-16.00 

kedd 8.00-16.00 

szerda 8.00-16.00 

csütörtök 8.00-16.00 

péntek 8.00-16.00 

 

A főigazgatóságon való benntartózkodás rendje 

Alkalmazottak főigazgatóságon való tartózkodásának rendje  

Az intézménnyel jogviszonyban álló személy kizárólag a nyitvatartás idejében tartózkodhat a 

szakszolgálati intézmény épületeiben.  
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A szakszolgálati intézmény vezetőinek benntartózkodását úgy kell megszervezni, hogy a nyitvatartási 

időben folyamatosan tartózkodjon az intézményben a vezetői feladat- és hatáskörökkel felruházott 

személy. 

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak főigazgatóságon való 

tartózkodásának rendje 

A szakdolgozók a munkaidejük rendjét a közvetlen vezetők által előírt munkaidőbeosztás alapján 

teljesítik. 

A belépés és benntartózkodás rendje az Intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek számára 

A szakszolgálati intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a nyitvatartási időben, ezen belül 

ügyfélfogadási időben, ügyintézés, illetve várakozás céljából tartózkodhatnak. 

A főigazgatói titkárság ügyfélfogadási ideje: 

 ügyfélfogadási idő 

hétfő 9.00-12.00 

kedd 9.00-11.00 

szerda - 

csütörtök 13.00-15.00 

péntek - 

 

A főigazgató és főigazgató helyettesek időpontegyeztetést követően állnak a bejelentkezők 

rendelkezésére. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

 

1. A kapcsolattartás formái 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja  

 

Kapcsolat a felügyeleti szervekkel  

- Az intézmény a Belügyminisztérium általános ágazati irányítása és ellenőrzése alatt működik.  



29 

 

A fenntartással és működéssel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat a Szombathelyi 

Tankerületi Központ látja el.  

− A főigazgató a működtetésre vonatkozó szakmai ellenőrzést csak a felügyeleti hatóságok 

illetékes képviselőitől fogadhatja el. Szakmai ellenőrzést a BM, a Kormányhivatal, a fenntartó 

végezhet el.  

− A felsőbb szervekkel való kapcsolattartás szolgálati úton történik, kivéve ha a jogszabályok 

vagy felettes szerv másképp nem intézkedik.  

− Az intézmény dolgozói – a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve a 

székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes, illetve a tagintézményvezetők 

útján fordulhatnak a főigazgatóhoz, illetve főigazgatói engedéllyel a felettes szervekhez. A 

főigazgató, a hozzá benyújtott kérést, panaszt, nyolc napon belül továbbítja véleményével, 

javaslatával együtt.  

− A székhelyintézmény irányításával megbízott főigazgató-helyettes és a tagintézmény-igazgató 

az alább részletezett rendkívüli eseményekről 24 órán belül jelentést tesz a főigazgatónak: 

o  a szakszolgálati munkát tartósan akadályozó, vagy váratlanul fellépő eseményekről (pl. 

járványos betegség, az intézmény épületeinek súlyos, a működést akadályozó 

megrongálódása) 

o az intézményi tulajdonban bekövetkezett kárról vagy hiányról 

o a székhelyintézmény/tagintézmény dolgozóinak vagy a szolgáltatást igénybe vevő 

gyermeknek/tanulónak súlyosabb balesetéről vagy büntetőjogi felelősségre vonást 

igénylő cselekedeteiről 

o a dolgozóit érintő minden olyan eseményről, amellyel kapcsolatban a rendészeti szervek 

eljárására került sor  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata  

Az intézmény napi munkakapcsolatot tart a fenntartó Szombathelyi Tankerületi Központtal. 

Koordináló tevékenységét adatszolgáltatásokkal, rendelkezésre állással segíti. A fenntartóval való 

kapcsolattartás formái:  

− szóbeli tájékoztatás adás 

− írásbeli beszámoló adása  

− egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel személyesen, illetve online 
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− a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából  

− speciális információ szolgáltatás az intézmény szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan 

− adatszolgálatási kötelezettség pontos végrehajtása 

A fenntartóval közvetlenül a főigazgatósággal tart kapcsolatot. A tagintézmények minden tárgykörben 

az Intézmény főigazgatóságához fordulnak, és a megkereséseket - szakmai indokok figyelembe 

vételével - a fenntartó felé a főigazgatóság továbbítja.  

A tagintézmények kéréseiket minden esetben írásban terjesztik be a főigazgatóságra. Amennyiben 

szükséges, a kérelem mellékletét képezi az adott ügykörhöz a fenntartó, vagy a főigazgatóság által 

meghatározott formanyomtatvány, illetve megrendelő. 

A tagintézmények vezetői a főigazgatóság által meghatározott különleges esetekben, a főigazgató 

tudtával fordulhatnak közvetlenül a Tankerülethez, 

 

Az Intézmény feladatainak megfelelően tart kapcsolatot más fórumokkal. A kapcsolattartást 

meghatározza az Intézmény alaptevékenysége, alap-, illetve speciális feladatai, és működési körzete, 

az e dokumentumban meghatározott működés rendje, az éves munkatervben meghatározott feladatok, 

a munkaköri leírások. A szabályozóknak megfelelően a külső kapcsolatokkal összefüggő feladatok 

végzésében minden alkalmazott részt vesz. Az intézmény munkatársai külső kapcsolataikat 

alkalmazotti szintjüknek megfelelően tartják, kivétel ez alól, ha a főigazgató vagy helyettesei, 

tagintézmény-vezető, magasabb szintű kapcsolattartást rendelnek el. A szakmai munka ellátásához 

szükséges kapcsolattartást a szakalkalmazottak maguk szervezik és tartják fenn.. A kapcsolattartás 

történhet személyesen, telefonon, levél formájában, elektronikus úton, illetve a honlapon, és a 

közösségi média felületein. Kapcsolódhat konkrét ügyhöz, lehet tanácsadás, konzultáció, vagy 

tájékozódó jellegű.  

Az Intézmény munkakapcsolatot tart: 

− más pedagógiai szakszolgálati intézményekkel 

− bölcsődékkel és speciális bölcsődékkel 

− óvodákkal, iskolákkal, szakiskolákkal és szakközépiskolákkal 

− gyógypedagógiai intézményekkel (óvodák, általános iskolák, szakiskolák, speciális 

tagozatok, stb.) 

− gyermekjóléti szolgálatokkal és egyéb gyermekvédelmi intézményekkel 
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− az egészségügyben dolgozókkal (védőnők, körzeti orvosok, gyermekideggyógyászok, 

pszichiáterek, stb.) 

− az irányító hatósággal 

− a fenntartóval 

− önkormányzatokkal 

− illetékes hatóságokkal 

− a civil szféra képviselőivel 

− szükség esetén egyéb – itt fel nem sorolt – intézményekkel.   

Az intézmény a hatóságokkal, hivatalso szervekkel a hivatali kapun keresztül tart kapcsolatot. A 

rendvédelmi, igazságszolgáltatási és oktatási hivatali megkeresésekre adott válaszok írásban, hivatali 

kapun keresztül vagy postai úton jutnak el az illetékes hatósághoz. 

A tagintézmények, intézményegységek tekintetében a hivatali kapu kezelése a tagintézmény-vezető, 

intézményegység-vezető feladata. 

 

Kapcsolat a szülőkkel  

• Az intézmény törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. Feladatunk a szülők 

részletes tájékoztatása a szakszolgáltatások igénybevételéről, menetéről, eredményéről, a 

sajátos nevelési igény fennállásáról, a jogosultságokról, kötelezettségekről. 

A kapcsolattartás helyi sajátosságait a tagintézmények SZMSZ-e tartalmazza. 

 

A belső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az Intézmény vezetése és az alkalmazotti közösség különböző csoportjainak, szervezeti egységeinek 

kapcsolattartása a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az igazgatók és az igazgató-helyettesek 

segítségével, valamint a választott képviselők útján valósul meg. A szakszolgálati intézmény 

tagintézményei, intézményegységei közötti belső kapcsolattartás az igazgatótanács ülései, 

tagintézmény-vezetői tanács ülései, értekezletek, megbeszélések alkalmával és főigazgatói körlevelek 

kibocsátásával történik.  

A szakszolgálati intézményen belüli rendszeres kapcsolattartás értekezletek alkalmával történik 

személyes jelenlétben, vagy online. 
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A főigazgató a tagintézményekkel az igazgatótanácsi értekezletek alkalmával találkozik. Az 

igazgatótanácsi értekezletek rendszeresen, havonta kerülnek megrendezésre. 

A székhelyintézményben dolgozó, az adott szakszolgálati feladat megyei szintű szakmai irányítását 

végző főigazgató - helyettes személyesen is látogatást tesz a tankerületi tagintézményekben félévente 

legalább egyszer. 

A székhelyintézményben ügyfélfogadási időben van lehetőség személyes egyeztetésre a főigazgatóval, 

illetve helyetteseivel. 

 

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája,  

A vezetők és a szervezeti egységek között szintén értekezlet formájában kerül sor a rendszeres 

kapcsolattartásra 

 résztvevők Gyakorisága 

Tagintézmény-vezetői tanács 

értekezlete 

Tagintézmény-vezető, 

igazgatóhelyettesek, 

telephelyek választott 

képviselői 

havonta 

Szakmai munkaközösség 

értekezlete 
Munkaközösség tagjai 

évente legalább 3 

alkalommal 

Szakalkalmazotti értekezlet 
A tagintézmény 

alkalmazottai 

Igény szerint, a tagintézmény 

alkalmazottait érintő téma 

esetében 

 

Ezeken felül az intézményegységek vezetői saját körükben hetente közös megbeszélést tartanak: 

- Főigazgató és helyettesei 

- Tagintézmény-vezető és helyettese 

Az igazgatótanács működésének rendje 

Az igazgatótanács tagjai: 

− főigazgató 

− általános főigazgató - helyettes 

− székhelyintézmény-vezető főigazgató - helyettes 

− tagintézmény-vezetők 
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Az igazgatótanács legalább havi rendszerességgel egy meghatározott napon értekezletet tart. Az 

értekezlet helyszíne a székhelyintézmény, de megállapodás alapján tagintézmény is lehet. 

 

A tagintézmény-vezetői tanács működési rendje 

A tagintézmény-vezetői tanács tagjai: 

− tagintézmény-vezető 

− tagintézmény-vezető helyettesek 

− telephelyek választott képviselői 

A tagintézmény-vezetői tanács legalább kéthavi rendszerességgel meghatározott napon értekezletet 

tart. Az értekezlet helyszíne a tagintézmény, de megállapodás alapján telephely is lehet. 

 

2. Nyilvánosság 

Az Intézmény dokumentumai közül a szakmai alapdokumentum, a szervezeti és működési szabályzat 

és mellékletei, valamint az Intézmény további szabályzatai nyilvánosak. A jelzett dokumentumok 

megtekinthetőek az Intézmény székhelyén és tagintézményeinél, illetve az intézményi és 

tagintézményi honlapokon. 

 

3. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén: 

Az Intézmény érintett telephelyén a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket: 

• a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie 

• ha szükséges, orvost kell hívnia 

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

• a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az Intézmény 

főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. 

 

E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is köteles 

részt venni. 
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A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, 

amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül 

orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az Intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az Intézmény főigazgatójának, intézkedésre 

jogosult felelős vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat 

és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, 

hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre 

kell hajtani. 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján: 

A gyermekbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést 

okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és e balesetekről az előírt nyomtatványon 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy 

példányt pedig át kell adni a gyermeknek (kiskorú esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát 

az intézmény őrzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlyos 

baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni.  

 

4. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

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

eseményt, amely a feladatellátás szokásos menetét akadályozza, illetve az intézményben tartózkodó 

gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

− a tűz 

− a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az Intézmény helyiségeit vagy a benne tartózkodó 

személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal 

közölni az Intézmény főigazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 
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Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

− főigazgató, 

− főigazgató-helyettes, 

− tagintézmény- igazgató, 

− tagintézmény- igazgatóhelyettes. 

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

− az intézmény fenntartóját 

− tűz esetén a tűzoltóságot 

− robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

− személyi sérülés esetén a mentőket 

− egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt az Intézmény főigazgatója, intézkedésre jogosult felelős vezetője szükségesnek 

tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az főigazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető 

utasítására a helyiségekben tartózkodó személyeket szóban, közvetlenül értesíteni (riasztani) kell, 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett helyiségek kiürítéséhez. 

A főigazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett helyiségek 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

− a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

− a közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról 

− a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

− az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

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

fogadásáról. 

A rendkívüli esemény miatt elmaradt vizsgálatot, terápiát más időpontban kell megvalósítani. 
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5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések 

Az Intézmény helyiségeibe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét a Intézmény 

főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak 

tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

− a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

− a veszélyeztetett helyiségek jellemzőiről, helyszínrajzáról, 

− a helyiségekben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

− a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről 

− a helyiségekben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 

− a helyiségek kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait 

az intézmény minden dolgozójának, és az intézményben tartózkodó gyermekeknek, valamint 

kísérőjüknek be kell tartani! 

A megelőző védelmi helyzet, terror veszélyhelyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot vagy váratlan 

támadás (a továbbiakban honvédelmi típusú különleges jogrend) idején, valamint  a különleges jogrend 

időszakok kihirdetését el nem érő mértékű állapotokban vagy helyzetekben, továbbá a NATO 

Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések bevezetésekor, a gazdaság 

mozgósításakor, a befogadó nemzeti támogatás alkalmazásakor az intézmény speciális működését a 

Honvédelmi Intézkedés Terv határozza meg.  

 

6. A munkavállalók továbbfoglalkoztatása 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény nevesíti a munkavégzésre irányuló 

további jogviszony létesítésének szabályait. Munkavállaóinknak a jogszabály rendelkezési alapján van 

lehetősége további munkavégzésre.  

Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre 

irányuló további jogviszonyban — részben vagy egészben — azonos időtartamra esik, a 

munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával 

létesíthető. 
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A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését – 

a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a 

közérdekű önkéntes tevékenység, valamint az állami projektértékelői jogviszony kivételével – köteles 

a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további 

jogviszony létesítését írásban megtiltja. 

Az engedélykérés és bejelentés egységes nyomtatványon történik a folyamat megkönnyítése 

érdekében. 

A munkavállaló elsődleges feladata, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézményben, kötött 

munkaidejében elvégezze szakszolgálati feladatait, az értekezleteken, egyéb meghatározott 

megbeszéléseken, intézményi programokon jelen legyen, az esetlegesen elrendelt túlmunkát elvégezze. 

Ezek a tevékenységek elsőbbséget élveznek a további jogviszonyokkal szemben. 

Amennyiben a további jogviszony létesítése miatt a szakszolgálati munkavégzés háttérbe szorul, a 

munkavállaló a munkakörével összefüggő feladatokat nem tudja megfelelően ellátni, a tagintézmény-

igazgató jelzése alapján a főigazgató visszavonhatja a korábbi továbbfoglalkoztatásra vonatkozó 

engedélyt. 

 

VIII. Külön rendelkezések 

 

1. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek helyi sajátosságokat és igényeket 

tükröző szakmai és működési szabályzatai 

 

Az Intézmény tagintézményei a szervezetük felépítését és működésüket szabályozó mellékleteket a 

helyi sajátosságoknak és a szakszolgáltatás iránti igényeknek a figyelembe vételével maguk állapítják 

meg az alábbi körben: 

− a működés rendjét, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok működésének rendjét 

− az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint 

a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendjét 

− a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét 

− a vezetők közötti feladatmegosztást, annak megjelölésével, hogy a pedagógiai szakszolgálati 

intézmény mely szakmai feladatának, tevékenységének szakmai irányításáért felelős 
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− a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek – az ágazati 

rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően – a pedagógiai 

szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének rendjét 

− a belső ellenőrzés rendjét 

− a fent nem említett külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját 

 

Az Intézmény székhelyére és tagintézményeire vonatkozó ezen külön rendelkezések az SZMSZ 

mellékleteiben találhatóak. 
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Adatkezelési szabályzat 
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A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési feladatokat ellátó intézmény adatkezelési 

tevékenysége kiterjed a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésére, a köznevelés információs 

rendszerébe való bejelentkezésre, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében 

előírt adatok szolgáltatására. 

Az intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, 

a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. 

 

A Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat a következő nyilvántartásokat vezeti: 

• személyügyi nyilvántartás 

• gyermekek/tanulók adatai közül a jelen szabályzatban meghatározott adatokat 

• leltárjegyzék, leltárfelelősségi megállapodás 

• szabályzati jegyzék 

• INYR 

• éves szabadság-nyilvántartás 

 

Az adatkezelés során alkalmazott alapvető fogalmak 

 

Személyes adat 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. 

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 

azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy 

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 

jog is meghatározhatja. 

 

Adatkezelés 
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A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy 

egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés.  

 

Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az 

adatfeldolgozó korlátai: az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint 

köteles tárolni. 

 

Az érintett hozzájárulása 

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

Adatvédelmi incidens 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

A közalkalmazottak adatainak kezelése 

 

Az intézmény az alkalmazottakról nyilvántartott adatokat titkosan kezeli. Kiadni csak a jogszabályban 

meghatározott esetben és felhatalmazott szerv számára lehet. 

A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, 

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten 

kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a 

pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a 
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pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. A pedagógusigazolvány 

elkészítéséről a hivatal gondoskodik.  

Az oktatásért felelős miniszter felügyeli a KIR és az INYR működését.  

 

A 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 1. melléklete alapján az Intézmény az 

Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) az alkalmazottak alábbi 

adatait tartja nyilván és kezeli: 

- oktatási azonosító számát, 

- végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az 

oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-

szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét, 

- munkaköre megnevezését és időtartamát,  

- munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

- munkavégzésének helyét,  

- jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

- vezetői beosztását, 

- besorolását,  

- jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

- munkaidejének mértékét,  

- tartós távollétének időtartamát,  

- elektronikus levelezési címét, 

- előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

o a szakmai gyakorlat idejét, 

o akadémiai tagságát, 

o munkaidő-kedvezményének tényét, 

o minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét, 

o minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő 

vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

o az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 

 

Kliensek nyilvántartott és kezelt adatai 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben folyó szakszolgálati tevékenységet igénybe 

vevő gyermekek/tanulók adatairól az intézmény nyilvántartást vezet.  
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A nyilvántartás az az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

− a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár 

esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

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

 

Az óvodakötelezettségét korai fejlesztésben teljesítő gyermekek esetében a 2018. évi LXXXIX. 

törvény az oktatási nyilvántartásról 1. melléklete alapján az Intézmény az Oktatási Hivatal által 

működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) alábbi adatokat tartja nyilván és kezeli: 

− oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, 

− sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát, 

− jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy egyéni munkarenddel rendelkezik-e, tanköteles-e, 

jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

− jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés esetén 

annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai 

végzettséget, szakképesítést, 

− nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

− jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

− nevelésének, nevelés-oktatásának helyét 

 

A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott INYR a gyermekek, tanulók teljes körű 

pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez, 

tanulókhoz kapcsolódóan, a számukra ellátást nyújtó intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatellátási adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást 

igénybevevők ellátási eseményeinek nyomon követését szolgáló országos informatikai nyilvántartó 

rendszer.  

Az INYR keretében folyó adatkezelés tekintetében az Oktatási Hivatal az adatkezelő. 

 

A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer az alábbi személyes 

adatokat tartalmazza: 
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- a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy személyes adatai: 

o oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét; 

o sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát, 

o nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

o nevelésének, nevelés-oktatásának helyét, valamint hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetét; 

- törvényes képviselőjének az Nkt. 41. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatait (szülője, 

törvényes képviselője, a családi pótlékra jogosult neve, lakóhelye, tartózkodási helye, 

telefonszáma) 

- egészségügyi, továbbá a pedagógiai szakszolgálaton kívüli köznevelési ellátása során 

keletkezett azon dokumentumok kiállításának időpontja, tartalma, kibocsátójának neve, 

amelyek a pedagógiai szakszolgálati ellátást megelőzően keletkeztek, az ellátott vagy törvényes 

képviselője rendelkezésére állnak és az ellátáshoz feltétlenül szükségesek; 

- az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan 

o a szűrést, vizsgálatot végző intézmény neve, címe, a szűrés eredménye, a szűrés, 

vizsgálat kérelmezőjének neve, címe, elérhetősége, a szűrés, vizsgálat módszere, 

eszköze, eredménye, megállapításai, a szűrési, vizsgálati eljárásban szereplő 

szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, a szűrés, vizsgálat időpontja, 

időtartama, helye; 

o az állapotmegismerést végző intézmény neve, címe, az állapotmegismerés 

kérelmezőjének neve, címe, elérhetősége, az állapotmegismerés időpontja, időtartama, 

helye, az állapotmegismerés módszere, eszköze, az állapotmegismerés eredménye és 

megállapításai, az eljárásban közreműködő szakember neve, végzettsége, 

szakképzettsége;  

o a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés alapján megállapított szükséges segítő 

beavatkozás megnevezése, óraszáma, időtartama, módszere, eszköze, helyszíne, a 

segítő beavatkozást végző intézmény adatai, a részt vevő szakember neve, végzettsége, 

szakképzettsége, a segítő beavatkozás eredménye;  

o a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés eredményével kapcsolatos törvényes képviselői 

nyilatkozat, a törvényes képviselői felülvizsgálati kérelem adatai;  

o a felülvizsgálat oka, kérelmezője, legutóbbi vizsgálat, felülvizsgálat óta eltelt idő, 

felülvizsgálatot végző intézmény neve, címe, a felülvizsgálat módszere, eszköze, 
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időpontja, időtartama, helyszíne, a felülvizsgálatot végző szakemberek neve, 

végzettsége, szakképzettsége, a felülvizsgálat eredménye; 

- a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló jogszabályban meghatározott 

közigazgatási hatósági eljárás adatai közül: 

o az eljárás kezdeményezőjének neve, címe, elérhetősége: 

o az eljárás oka; 

o az eljárás eredménye;  

o a közigazgatási hatósági el járás ügyszáma. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény - az integrált nyomon követő rendszer (INYR) működtetése 

érdekében a meghatározott adatokon kívül:  

-  a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi 

hovatartozására vonatkozó adatot, 

- annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, amellyel a gyermek, a 

tanuló óvodai nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a 

gyermek, a tanuló által igénybe vett pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti 

megnevezését is nyilvántartja. 

 

A gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátása során keletkezett adatokat jogszabályban 

meghatározott feladatellátási kötelezettséggel rendelkező pedagógiai szakszolgálati intézménynek a 

gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozó szakembere köteles az INYR-be rögzíteni. 

Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó személyes adatokat az INYR-ből  

- a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó munkatársa, 

- a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője, 

- kizárólag a szakértői bizottság szakértői véleménye, a logopédiai vélemény és a 

gyógytestnevelésre való jogosultság tekintetében a gyermek nevelését, a tanuló nevelését-oktatását 

ellátó pedagógus ismerheti meg. 

 

A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszerből (a továbbiakban: 

INYR) az adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátásának utolsó igénybevételétől 

számított húsz év elteltével törli a nyilvántartásból. 

Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a családtámogatási ellátásra való jogosultság 

megállapítása és ellenőrzése céljából az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetett 
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ágazatközi központi kiszolgáló rendszeren keresztül továbbítja az INYR-ből a központi 

családtámogatási szerv részére a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének megállapításáról szóló 

végleges szakértői bizottsági szakértői vélemény adatait. 

 

A kezelt alkalmazotti adatok kiadásának rendje 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat személyi nyilvántartásából adat csak igazolható módon 

érkezett megkeresés után továbbítható. Az adattovábbítás tényét a kikérő dokumentumon széljegyzet 

formájában fel kell tüntetni. A feljegyzésnek tartalmaznia kell az adatküldés tényét, az adatküldés 

dátumát, módját, a címzettet és az ügyintéző valamit a vezető aláírását. 

 

A tanulói adatok kiadásának rendje 

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyermekek/tanulók nyilvántartásából adat csak igazolható 

módon érkezett megkeresés után továbbítható, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz 

kötöttség megtartásával. Az adattovábbítás tényét a kikérő dokumentumon széljegyzet formájában fel 

kell tüntetni. A feljegyzésnek tartalmaznia kell az adatküldés tényét, az adatküldés dátumát, módját, a 

címzettet és az ügyintéző valamit a vezető aláírását. 

Az adatok körét és az adathoz való hozzáférés jogosultjait az adatkezelési szabályzat az egyes adatok 

felsorolásával és a jogosultak megnevezésével az alábbiak szerint állapítja meg: 

− A gyermek, tanuló adatai közül 

o a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

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

telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 

jogállása, a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, 

a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a 

fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

o a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi 

dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi 

állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot 

ellátó intézménynek, 
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o a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 

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

telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 

gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

o az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

A gyermek, a tanuló adatai továbbíthatók 

− sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 

rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási 

intézmények egymás között, 

− óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a 

szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának  

 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a 

jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához 

szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága.  

 

Titoktartás az adatkezelésben 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik 

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

 

A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve 

ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

 

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése 



49 

 

szerint a gyermek, a kiskorú tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe 

kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal 

kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

A kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

 

Központi adatkezelési kötelezettség 

A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és 

tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási 

Hivatal. 

Az intézmény adatokat szolgáltat a KIR-be. 

A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak, 

− akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 

− akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 

− akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, 

− akit óraadóként foglalkoztatnak. 

A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és 

lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi 

szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR adatkezelőjének. A 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes személy természetes 

személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett 

változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés 

szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével 

hivatalból vezeti át. A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 

bejelentik a nyilvántartásba. 
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2. számú melléklet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iratkezelési szabályzat 
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A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mint köznevelési feladatokat ellátó intézmény a közfeladatot 

ellátó szervekhez beérkező és az ott keletkezett papír alapú és elektronikus köziratok (a továbbiakban: 

irat) kezelésének egységes követelményeit jelen iratkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

Az iratkezelés során alkalmazott alapvető fogalmak 

Átadás 

Irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása. 

Csatolás 

Iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása. 

Elektronikus érkeztető nyilvántartás 

Elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver azon szolgáltatás-együttese, amely az 

érkeztetési információk rögzítését, megőrzését és visszakereshetőségét biztosítja. 

Elektronikus iktatókönyv 

Elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver azon szolgáltatás-együttese, amely az iktatási 

információk rögzítését, végleges megőrzését és visszakereshetőségét biztosítja. 

Elektronikus irattár 

A közfeladatot ellátó szerv által használt iratkezelési szoftver azon része, vagy olyan adatbázis, 

amelyben az elektronikusan tárolt irattári anyag meghatározott időtartamú elektronikus őrzése történik. 

Elektronikus tájékoztatás 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az 

elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő, közfeladatot ellátó szervek esetében az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és az 

elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint előírt elektronikus 

közzétételi kötelezettség. 

Elektronikus visszaigazolás 

Olyan - kiadmánynak nem minősülő - elektronikus dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett 

irat átvételéről és az érkeztetés azonosítójáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb 

adatokról is értesíti annak küldőjét. 
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Expediálás 

Az irat kézbesítésének előkészítése, ügyintézői vagy vezetői utasítás alapján a küldemény címzettjének 

(címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés és küldés módjának és időpontjának 

meghatározása, a küldemény küldési mód szerinti összeállítása. 

Érkeztetés 

A beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint beérkezési dátummal történő ellátása és 

nyilvántartásba vétele. 

Iktatás 

Az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az irat beérkezésével vagy az érkeztetéssel egy 

időben vagy az érkeztetést, keletkezést követően. 

Iktatószám  

Olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az iktatandó iratot. 

Irattárba helyezés  

Az irattári tételszámmal ellátott ügyirat átmeneti vagy központi irattárban történő dokumentált 

elhelyezése - elektronikus irattár esetén archiválása -, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az 

ügyintézés befejezését követő időre. 

Kézbesítés  

A küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő eljuttatása a 

címzetthez. 

Központi irattár 

A közfeladatot ellátó szerv irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás előtti, valamint a 

maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem adott iratok, továbbá a nem selejtezhető és 

levéltárba átadásra nem kerülő iratok őrzésére szolgáló irattár, ideértve az erre vonatkozó elektronikus 

dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő biztosítást is. 

Küldemény 

Papír alapú irat vagy tárgy, továbbá elektronikus irat, amelyet kézbesítés céljából burkolatán, a hozzá 

tartozó listán vagy egyéb, egyértelműen az irathoz vagy tárgyhoz rendelt felismerhető módon 

címzéssel láttak el. 

Levéltárba adás  
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A lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt évfolyamainak átadása az illetékes 

közlevéltárnak. 

Másodlat 

Az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon hitelesítettek. 

Másolat 

Az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem hitelesített) vagy 

hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat. 

Megsemmisítés 

A selejtezési vagy hiteles másolatkészítési eljárást követően megsemmisíthető irat vagy iratpéldány 

végleges megsemmisítése, a benne foglalt információ helyreállításának lehetőségét kizáró módon 

történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése, amely következtében az irat tartalma nem rekonstruálható 

Metaadat  

Az iratkezelési folyamat során kezelt és nyilvántartott iratot leíró adat 

Minősített adat - nemzeti minősített adat 

A minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozó, a minősítési jelölést a 2009. évi CLV. törvény a 

minősített adat védelméről, valamint a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban 

meghatározott formai követelményeknek megfelelően tartalmazó olyan adat, amelyről - a megjelenési 

formájától függetlenül - a minősítő a minősítési eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn 

belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen 

személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a 

minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti (a 

továbbiakban együtt: károsítja), és tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és megismerhetőségét a 

minősítés keretében korlátozza; 

Ügyirat  

Egy ügyben keletkezett valamennyi irat. 

Az iratkezelés szabályozása 

Az iratkezelési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. Az irattári 

terv az iratkezelési szabályzat kötelező mellékletét képezi, melyet évente felül kell vizsgálni, és az 

irattári tervet a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban Intézmény) feladat- és 

hatáskörében bekövetkezett változás vagy az őrzési idő megváltozása esetén módosítani kell. 
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Az Intézmény vezetője a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg az iratkezelés 

szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- 

és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt. 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, 

az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások 

folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár 

kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és 

személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az Intézmény vezetője felelős. 

 

A Intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy: 

- az Intézményhez érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított irat azonosítható, fellelési 

helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen 

- az irat tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető 

- az irat kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen 

- az irat szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez szükséges 

személyi, tárgyi, technikai feltételek biztosítottak legyenek 

- a beérkezett és továbbított iratok megváltoztathatatlansága biztosított legyen 

- a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen 

- az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez 

megfelelő támogatást biztosítson 

 

Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 

- az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, évente 

történő felülvizsgálatáról, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén 

kezdeményezi a szabályzat módosítását 

- az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről 

- az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, iratminták 

és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról 

- az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a 

helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtáraknak naprakészen tartásáról, az 

üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekről, és azok betartásáról 
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- a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről, valamint az 

elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti kézbesítési 

tárhelyek szabályozott használatáról 

- az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén annak szervezeten belüli működtetéséről 

- az egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról 

 

Az Intézmény vezetője, illetőleg tevékenységi körében iratkezelési feladatokat ellátó vezető, 

ügyintéző, ügykezelő köteles gondoskodni az iratkezelési szoftver által kezelt adatok biztonságáról, s 

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés ellen.  

 

Irattári terv 

Az ügyiratokat és a nyilvántartott egyéb iratokat – az Intézmény ügyköreit az azonos tárgyú egyedi 

ügyekig lemenő részletességgel felsoroló jegyzék segítségével - tárgyi alapon kell tételekbe sorolni.  

Külön irattári tételeket lehet kialakítani iratfajta alapján a jogszabályban vagy belső utasításban előírt, 

különböző célú és adattartalmú nyilvántartásokból, a nyilvántartások alapirataiból, ha azokat külön 

irattári egységként kell kezelni illetve a választott testületek, bizottságok, valamint az Intézmény 

működése szempontjából meghatározó jelentőségű, rendszeresen megtartott értekezletek irataiból 

(ideértve a jegyzőkönyveket vagy emlékeztetőket és a határozatokat is), továbbá a belső utasításokból. 

 

Irattári 

tételszám 
Ügykör megnevezése 

Őrzési idő 

(év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek  

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés 
nem 

selejtezhető 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek 
nem 

selejtezhető 

3. Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4. 
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti 

jegyzőkönyvek 
10 

5. Fenntartói irányítás 10 

6. Szakmai ellenőrzés 10 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási, rendőrségi ügyek 10 

8. Belső szabályzatok 10 

9. Polgári védelem 10 
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10. Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11. Panaszügyek 5 

12. Szakértői vélemény, logopédiai vizsgálati vélemény 25 

13. Szakértői vélemény elkészíttetésével összefüggő ügyek, kiértesítések 10 

14. 
Jogszabályban meghatározott juttatások és kedvezmények 

igénybevételéhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos ügyek 
10 

15. Forgalmi napló, munkanapló 5 

16. 
Egyéni fejlesztési tervek, a gyermek, a tanuló fejlődését rögzítő. 

Értékelések 
5 

17. Nyilvántartási lapok, jegyzőkönyvek 5 

18. Szaktanácsadói, egyéb szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 

Gazdasági ügyek  

19. 
Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, 

helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 

határidő 

nélküli 

20. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyek 50 

21. Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés 10 

22. 
Éves költségvetéshez, költségvetési beszámolókhoz kapcsolódó 

ügyek, könyvelési bizonylatok 
5 

 

Az iratkezelés folyamata 

Az Iratkezelési Szabályzatban meg kell határozni az adott szervhez érkezett küldemény átvételére való 

jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket. Az átvétellel kapcsolatos teendők a küldemény 

érkezésének módja - postai vagy hivatali kézbesítés, futárszolgálat, informatikai-telekommunikációs 

eszköz, illetve a magánfél személyes benyújtása stb. - szerinti bontásban is meghatározhatók.  

 

A küldemény átvételére jogosult:  

- a címzett vagy az általa megbízott személy 

- az Intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy 

- a postai meghatalmazással rendelkező személy; 

 

A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, 

a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét,  az iratot tartalmazó zárt 

boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.  

Az átvevő a papíralapú iratok esetében a kézbesítőokmányon aláírásával és az átvétel dátumának, 

valamint nevének olvasható feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű 

küldemény átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit a kézbesítőokmányon kívül az 

átvett küldeményen is rögzíteni kell. 
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Elektronikus úton, nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével érkezett küldemény 

esetében az átvevő a feladónak - ha azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja - haladéktalanul 

elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is tartalmazó elektronikus 

visszaigazolást. 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetében az átvételi okmányon 

jelölni kell, és a küldemény tartalmát külön jegyzékben fel kell tüntetni. A megállapíthatóan hiányzó 

iratokról vagy mellékletekről a feladót értesíteni kell. 

 

Az elektronikusan érkezett küldeményt megnyithatóság (olvashatóság) szempontjából ellenőrizni kell.  

Ha az elektronikus irat benyújtása kizárólag az Intézmény által az elektronikus tájékoztatásra 

vonatkozó szabályok alapján közzétett formátumban lehetséges, és a benyújtott elektronikus irat nem 

a közzétett formátumban van, vagy nem az Intézmény által az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó 

szabályok alapján közzétett elérhetőségi címre és nem biztonságos elektronikus kézbesítési 

szolgáltatáson keresztül történt, úgy az Intézmény jogosult az iratot be nem nyújtottnak tekinteni, azt 

nem köteles érkeztetni. Ha az elektronikus irat biztonságos kézbesítési szolgáltatáson, de nem az 

elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett címre vagy formátumban érkezett, 

úgy az iratot nem kell érkeztetni, a befogadás megtagadásának okát és az érintett iratot vagy másolatát 

az iratkezelési szabályzatban meghatározott szabályok szerint kell kezelni, és a küldőt a befogadás 

megtagadásáról értesíteni kell. 

Ha a benyújtott elektronikus irat az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett 

formátumot kezelő programokkal nem nyitható meg, úgy az Intézmény a küldőt - amennyiben 

elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége ismert - az érkezéstől számított legkésőbb három 

munkanapon belül elektronikus úton értesíti a küldemény értelmezhetetlenségéről és az általa használt 

és elvárt formátumokról. 

 

A küldő elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége ismert az Intézmény számára, ha a küldő: 

a rendelkezési nyilvántartásban szereplő ügyintézési rendelkezésben elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló elérhetőségét megadta, vagy az elektronikus levelezésre alkalmas válaszadási elektronikus 

postafiók címét közölte. 

 

Ha a küldeménynek csak egyes elemei nem nyithatóak meg az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó 

szabályok alapján közzétett formátumot kezelő programokkal, úgy a küldőt a értesíteni kell az 

értelmezhetetlen elemekről és a hiánypótlásról. 
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Az elektronikus irat sikeres benyújtásáról a küldőt az Intézmény a kapcsolattartási módon értesíti. 

 

Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában, de legkésőbb az érkezést követő első 

munkanapon érkeztetni kell. A küldemények érkeztetésével kapcsolatos eljárásrendet, a visszaérkezett 

tértivevények és elektronikus visszaigazolások érkeztetési eljárását és az érkeztetés dokumentálásának 

módját az Intézmény iratkezelési szabályzata határozza meg. 

 

Az érkeztetési nyilvántartás tartalmazza minimálisan az alábbi adatokat: 

- a küldő neve, 

- a beérkezés időpontja, 

- könyvelt postai küldeménynél a küldemény postai azonosítója (különösen kód, ragszám), 

- elektronikus küldemény esetén a küldeményhez rendelt azonosító szám, továbbá 

- az Intézmény által képzett, folyamatos sorszámot  

 

Nem kell érkeztetni abban az esetben, ha a közfeladatot ellátó szerv a beérkező küldeményt a beérkezés 

időpontjával egyidejűleg beiktatja. Automatikus iktatás alkalmazása esetén az érkeztetés és az iktatás 

a beérkezés időpontjával egyidejűleg is megtörténhet. 

Szignálás 

Az ügykezelő az érkezett iratot köteles az Intézmény vezetőjének vagy a vezető megbízottjának 

továbbítani, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás).  

Az iratot a szervezeti egység vezetőjének szignálása nélkül az Intézmény ügyrendjében kijelölt azon 

ügyintézőhöz kell továbbítani, aki jogosult az ügyben eljárni, az iratkezelési feljegyzéseket megtenni. 

Iratkezelési szoftver által biztosított automatikus szignálás is elvégezhető. 

Azt az iratot, amelynek iktatott előzménye van, vagy ha az ügy, ügycsoport feldolgozására illetékes 

szervezeti egység már korábban ki volt jelölve, közvetlenül a szervezeti egységhez lehet továbbítani. 

Az irat szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait 

(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével írásban teszi meg. 

Az Intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását. 

 

Kiadmányozás 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő irat kiadmányként történő aláírására csak a szervezeti és 

működési szabályzatban, iratkezelési szabályzatban meghatározott kiadmányozási jog alapján kerülhet 

sor. 
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Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az iktatószámról 

szóló elektronikus tájékoztatás. 

 

A papír alapú irat akkor hiteles kiadmány, ha 

-  azt a szervezeti és működési szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban 

meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy saját kezűleg aláírja, és aláírása 

mellett az Intézmény hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel, vagy 

- a kiadmányozási joggal rendelkező személy neve mellett az „s. k.” jelzés szerepel, a szervezeti 

és működési szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban meghatározott hitelesítésre 

felhatalmazott személy azt saját kezűleg aláírja, továbbá a felhatalmazott személy aláírása 

mellett az Intézmény hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. 

 

Sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés és az Intézmény 

bélyegzőlenyomata. 

Az Intézmény a kiadmány egy hiteles példányát köteles irattárában az ügyirat részeként megőrizni. 

A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 

felhasználható elektronikus aláírásokról, elektronikus bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. Az 

Intézmény által használt valamennyi bélyegző és elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző 

kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

rendelkezik. 

Kiadmányozási joggal rendelkezők  

Főigazgató: minden irat esetében 

Az ügyintéző által benyújtott tervezetet a kiadmányozási joggal rendelkező dolgozó, a kiadmányozás 

engedélyezése esetén dátummal és aláírásával látja el, valamint rendelkezik a tisztázás módjáról 

(gépelés, sokszorosítás stb.) 

A kiadmányozásra engedélyezett tervezetet az ügyintéző tisztázza. 

 

Az Intézmény hivatalos iratainak (kiadmányainak) tartalmi és formai követelményei: 

− A kiadmány felső részén: az Intézmény megnevezése, logója, címe, telefonszám 

− A kiadmány jobb felső részén, a fejléc alatt: az ügy iktatószáma; az ügyintéző neve 

− A kiadmány bal felső részén, a fejléc alatt: az ügy tárgya;  
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− A kiadmány címzettje 

− A kiadmány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is) 

− Aláírás 

− Az aláíró neve, hivatali beosztása 

− Eredeti ügyiraton az Intézmény körbélyegzőjének lenyomata 

− Keltezés 

 

A kiadmányok továbbítása 

A küldemény továbbítása történhet postai úton vagy kézbesítővel 

A kiadmányokhoz a borítékokat a szakszolgálati titkár készíti el 

A kiadmányok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik az ügyintézőnek 

utasítást kell adnia 

A küldemények haladéktalan továbbításáért a szakszolgálati titkár a felelős 

A továbbítás minden esetben az Intézmény vezetője által hitelesített kézbesítő könyv felhasználásával 

történik 

 

Expediálás 

Az Intézmény ügykezelőjének ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden 

utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a nyilvántartással, 

továbbítással kapcsolatos információkat. 

A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, kézbesítő, futárszolgálat útján, 

személyesen vagy elektronikus formában). 

Ha az Intézmény az irat kézbesítésére szolgáltatót, külső kézbesítőt vesz igénybe, a kézbesítés a 

szolgáltató részére történő átadással történik. 

 

Irattározás 

A további intézkedést nem igénylő ügyiratokat le kell zárni. Amennyiben az adott ügyben új irat 

érkezik vagy keletkezik, az ügyiratot újra kell nyitni. A lezárás tényét az ügyiraton és az 

iktatókönyvben jelezni kell. A lezárás jelzésének hiányában az utolsó ügyiratdarab keletkezésének 

időpontját kell a lezárás időpontjaként figyelembe venni a selejtezés vagy levéltárba adás határidejének 

megállapításakor. 

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni. 
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Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő, irattári 

tételszámmal ellátott ügyiratokat. Az átmeneti irattár az iratokat az iratkezelési szabályzat előírásai 

alapján meghatározott ideig őrzi, kezeli és adja át az Intézmény központi irattárának. A központi irattár 

gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról, a selejtezés vagy levéltárba adás előtti, 

valamint a maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem adott iratok, továbbá a helyben 

maradó iratok őrzéséről. 

 

Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia (papír alapú irat 

esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási utasítások 

teljesülését.  

A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési 

eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. 

Az irattárba helyezés alkalmával az ügykezelő köteles ellenőrizni, hogy az ügykezelés szabályainak 

eleget tettek-e. Amennyiben az ügykezelő hiányosságot észlel az iraton, visszaadja az ügyintézőnek, 

aki gondoskodik annak javításáról. Ezt követően az iktatókönyv megfelelő rovatába be kell vezetni az 

irattárba helyezés időpontját. 

 

Az Intézmény: 

- a papír alapú ügyiratokat - biztosítva azok gyors és hatékony visszakereshetőségét, selejtezését, 

valamint átadás-átvételét - az iratkezelési szabályzatában meghatározott rendben, irattárban, 

- az elektronikus ügyiratokat az iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint, 

elektronikus irattárban kell tárolnia. 

 

Az Intézmény központi irattárba a lezárt évfolyamú, papír alapú ügyiratokat és azok papír alapú 

segédkönyveit, adathordozókat kell leadni, vagy a központi irattárba adásról kell gondoskodni. 

Ügyirat az Intézmény vezetője vagy az általa kijelölt ügyintéző engedélyével kerülhet irattárba. 

Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok utólagos 

olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig biztosítani kell. 

 

Az Intézmény dolgozói jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek 

ügyiratokat. A kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. 

Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet 

mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az 

ügyirat helyén kell tárolni.  
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Az ügyiratpótló lappal egyenértékű, a kölcsönzésről - az irat átadás-átvételét igazoló - elektronikus 

nyilvántartás.  Elektronikus ügyiratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik 

meg az ügyiratot és annak iratait. 

 

Selejtezés 

Az ügyiratok selejtezését az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével kell végrehajtani. Az 

iratselejtezésről - a legalább évente egyszer, legfeljebb évente négyszer - készített selejtezési 

jegyzőkönyvet az iratkezelésért felelős vezető jóváhagyását követően az illetékes levéltárhoz kell 

továbbítani a selejtezés engedélyezése végett. 

Az illetékes levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 

30 napon belül visszaküldött példányán záradékkal engedélyezi. 

A megsemmisítésről az Intézmény vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 

figyelembevételével gondoskodik. A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe 

sorolás évében érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő naptól 

kell számítani. 

Elektronikus dokumentumkezelés esetén az adatbázisban levő iratok metaadatainak selejtezése fizikai 

törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó megjelöléssel történik. A selejtezést követően az 

elektronikus dokumentumokat meg kell semmisíteni, azaz visszaállíthatatlanul törölni kell az 

adatállományból. 

Ha az iratkezelés során rendkívüli esemény következtében az iratok károsodást szenvedtek, arról 

haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a károsodott iratok meghatározását, a 

káresemény helyét, időpontját és körülményeit. A jegyzőkönyvet haladéktalanul meg kell küldeni az 

illetékes közlevéltár részére. A közlevéltár véleményének kikérésével az Intézménynek meg kell 

vizsgálnia a megrongálódott iratok helyreállításának lehetőségét. Ha a károsodás mértéke, illetve 

jellege miatt nincs mód az iratok helyreállítására, a közlevéltár engedélyezheti azok 

kényszerselejtezését, továbbá szükség esetén hivatalból értesíti az adatvesztés ügyében eljárásra 

jogosult hatóságot. 

 

Levéltárba adás 

A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött állapotban, 

levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári terv szerint, átadás-

átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag 

stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön 
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jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket - a 

levéltárral egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell adni. 

Az elektronikusan tárolt ügyiratok átadását meghatározott formátum szerint kell elvégezni.  

Ha a levéltári átadásra kötelezett iratok átadás-átvételére azért nem kerül sor, mert a nem selejtezhető 

iratokra az Intézménynek ügyviteli szempontból még rendszeresen szüksége van, vagy ha az illetékes 

közlevéltár az iratok átvételéhez szükséges raktári férőhellyel nem rendelkezik, az irattári megőrzési 

idő felülvizsgálata keretében az átadás-átvételi határidő a levéltárral egyeztetett időtartammal 

meghosszabbításra kerül. Ennek időpontját és a további őrzési évek számát dokumentáltan rögzíteni 

kell. 

Iratvédelemi alapelvek 

Szükségesség és arányosság elve: a közérdekű adat nyilvánosságához fűződő jogot minősítéssel 

korlátozni csak a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény törvényben meghatározott 

feltételek fennállása esetén, a védelemhez szükséges minősítési szinttel és a feltétlenül szükséges ideig 

lehet. 

Szükséges ismeret elve: minősített adatot csak az ismerhet meg, akinek az állami vagy közfeladata 

ellátásához feltétlenül szükséges. 

Bizalmasság elve: minősített adat illetéktelen személy számára nem válhat hozzáférhetővé vagy 

megismerhetővé. 

Sérthetetlenség elve: a minősített adatot kizárólag az arra jogosult személy módosíthatja vagy 

semmisítheti meg. 

Rendelkezésre állás elve: annak biztosítása, hogy a minősített adat az arra jogosult személy számára 

szükség szerint elérhető és felhasználható legyen. 

 

Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban minden 

esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet és a kéretlen 

elektronikus üzenetek elleni védekezést is. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását 

mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében. 

 Az Intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár elektronikus adathordozón tárolt 

- iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, 

vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan 

naprakészen kell tartani. 

 

Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók: 
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- „Saját kezű felbontásra!” 

- „Más szervnek nem adható át!” 

- „Nem másolható!” 

- „Kivonat nem készíthető!” 

- „Elolvasás után visszaküldendő!” 

- „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.), 

- valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 

A kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését. 

Poszeidon 

A Poszeidon rendszer teljes egészében ellátja az Intézmény iratkezelési feladatinak hatékony 

támogatását a jelen iratkezelési szabályzatban korábban rögzítettek alapján.  

Az iktatás, érkeztetés, szignálás, hivatali kapura küldés a teljes irat életútja végig kísérhető az 

érkeztetéstől a levéltárba adásig, vagy a selejtezésig a rendszerben. Az ügyintézési feladatok ellátása 

mellett a vezetők számára ad naprakész adatokat a folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról, 

ügyintézőkre, szervezeti egységekre, vagy tetszőleges szintekre aggregálva. 

A rendszer támogatja az összes iratokkal kapcsolatos munkafolyamatot, ezzel lehetőséget biztosít a 

modern, papírmentes ügyiratkezelésre való áttérésre, és megvalósítja az ehhez szükséges elektronikus 

archiválást a jogszabályban előírt módon. 

A Poszeidon a kapott küldemény típusától függően a lehető legmagasabb szinten, egy gyors 

adatbeviteli felülettel támogatja az érkeztetés folyamatát, melynek során a dokumentummal 

kapcsolatos adatok kerülnek rögzítésre, de az elektronikus csatornák esetén képes a küldemények 

automatikus érkeztetésére is. Bármilyen formában is kerüljön be az adott küldemény a rendszerbe, a 

Poszeidon mindegyikhez automatikusan generál egy egyedi érkeztetési sorszámot, ezzel biztosítva, 

hogy minden egyes dokumentum külön-külön azonosítható legyen.  

A Poszeidon a postán beérkező dokumentumok esetében lehetőséget biztosít a postabontás 

regisztrálására, a címzési adatok partnertörzs alapú tárolására, valamint a postai azonosítók (pl.: 

ragszám, sürgősség, súly, stb.) tárolására is.  

Az elektronikus úton beérkező dokumentumok esetében a Poszeidon magas szinten támogatja az iratok 

érkeztetését és iktatását, ennek megfelelően a hivatali kapun, cégkapun érkező dokumentumok 

automatikus iktatása, e-mailek esetén az iktatása is teljesen automatizálttá tehető.  

Microsoft Outlook levelezőrendszer használata esetén a beérkező e-mailek érkeztetése és iktatása 

közvetlenül a levelezőrendszerből elvégezhető. 
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A Poszeidon egységesen, közös adatbázisban, de egymástól megkülönböztetve kezeli a belső és külső 

keletkezésű, az elektronikus és a papír alapú iratokat, valamint nyomon követi a különböző 

iratpéldányokat (eredeti, másodlat, másolat, digitális másolat). A rendszerben lehetőség van 

hierarchikus rendszerű – fő- és alszámos – iktatásra, lehetőség van témaszámos, vagy akár ügytípusos 

iktatásra is, vagyis hogy a különböző témákhoz kapcsolódó dokumentumok a témakörnek megfelelően 

külön-külön kapjanak iktatási számot.  

A felvitt dokumentumok kulcsszavak szerint indexelhetőek, automatizálhatók, szöveges 

dokumentumok teljes szövegében kereshetők.  

A Poszeidon képes az iratkapcsolatok nyilvántartására is, ennek megfelelően nyomon követi, ha egy 

irat egy másik iratra érkezett válasz, vagy annak melléklete, arra érkezett vélemény.  

A rendszer automatikusan irattárolási naplót készít, valamint képes az iktatott dokumentumok 

kölcsönzésének teljes körű adminisztrálásra.  

A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetője köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A 

szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az Intézmény valamennyi alkalmazottja számára. 

Az Intézmény vezetőjének, vagy a kijelölt felelős munkatársnak gondoskodni kell jelen szabályzat 

olyan módosításáról, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükségessé válik. 

 

A szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

Jelen szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékletét képezi. 

 

Az Iratkezelési szabályzat betartása az Intézmény vezetőjére, valamint az Intézmény minden 

munkavállalójára nézve kötelező érvényű. 

 

Jelen szabályzat szorosan összefügg az Adatkezelési szabályzattal. 

 

 

A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 
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IK/1. sz. mellékélet 

Aláírási, engedélyezési és hitelesítési jogok 

  
készíti v. 

naprakész 

vezetésért 

felelős 

ellenőrzi, 

jóváhagyja 

aláírja pecsét-

használat 

TERVEK, 

SZABÁLYZATOK, 

SZABÁLYOZÓ 

DOKUMENTUMOK 

        

Pedagógiai program főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató igen 

Szervezeti és Működési 

Szabályzat 

főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató igen 

Továbbképzési 

program, beiskolázási 

terv 

főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató,  főigazgató igen 

Iratkezelési szabályzat főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató,  főigazgató igen 

Munkaterv főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató,  főigazgató 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Tűzvédelmi szabályzat megbízott 

szakember 

  főigazgató igen 

Órarend és 

helyettesítési rend 

főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Ügyeleti rend főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Beszámolók az 

intézmény, 

tagintézmény 

munkájáról (féléves, 

éves) 

főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 
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készíti v. 

naprakész 

vezetésért 

felelős 

ellenőrzi, 

jóváhagyja 

aláírja pecsét-

használat 

JEGYZŐKÖNYVEK         

értekezletek jegyzőkönyv-

vezető 

  jegyzőkönyv-

vezető + két 

hitelesítő 

igen 

egyéb jegyzőkönyv-

vezető 

  jegyzőkönyv-

vezető + két 

hitelesítő 

igen  

  
készíti v. 

naprakész 

vezetésért 

felelős 

ellenőrzi, 

jóváhagyja 

aláírja pecsét-

használat 

EGYÉB         

jelenléti ív munkatársak főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

a kliensek számára 

kiadott igazolások  

szakszolgálati 

titkár 

  főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

elismervény 

dokumentumok átadás-

átvételéről 

szakszolgálati 

titkár 

  főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

kísérőlevél hivatalos 

dokumentumhoz 

szakszolgálati 

titkár 

  főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

szabadság, hivatalos 

távollét engedélyezése 

    főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

átvételi elismervény 

(dokumentumok 

átvételére vonatkozóan) 

szakszolgálati 

titkár 

  főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Teljesítésigazolás szakszolgálati 

titkár 

  főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Elrendelés további órák 

megtartására, további 

munkavégzésre 

főigazgató / 

helyettesei / 

tagintézmény - 

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

megbízási szerződés szakszolgálati 

titkár 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 
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Nyilvántartás tanuló – 

és gyermekbalesetekről 

 főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Munkavédelmi oktatási 

napló 

 főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Tűzvédelmi oktatási 

napló 

 főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

Kiküldetési rendelvény  főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

főigazgató, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 

A fentiekben nem megnevezett minden egyéb hivatalos dokumentum esetében az igazgató 

jogosult aláírásra és a hitelesítő pecsét használatára. 
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IK/2. sz. mellékélet 

Iratselejtezési jegyzőkönyv 

(minta) 

 

Iktatószám:1 ____-____/20__ 

 

 

Készült a [szerv neve] irattárában/ hivatali helyiségében: (pontos cím, dátum) 

 

Jelen vannak: 

 

 

Iratkezelésért felelős vezető: ……………………………………………………(személynév, beosztás) 

       

 

A selejtezés időpontja: (-tól, -ig) 

 

A selejtezés alá vont iratok évköre: (-tól, -ig)  

 

A selejtezés alá vont iratok terjedelme (ifm): (összmennyiség) 

 

A selejtezés alá vont iratok keletkeztetője(i), selejtezésben érintett szerv és jogelőd szervek:  

 

A selejtezés alá vont iratok tárgya (összefoglaló megnevezése, iktatott, nem iktatott, 

tételszámmal nem rendelkező stb.): 

 

A selejtezés során figyelembe vett jogszabályok, és a selejtezés alá vont iratanyag 

keletkezésekor hatályos irattári terv száma:2 

 

 … számú az XY szerv Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról utasítás/intézkedés 

 

az 1995. évi LXVI. törvény 9. § f) pontja  

a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. §  

 

 

 
1 A selejtezési jegyzőkönyvet, példányszámtól függetlenül, egy iktatószámra szükséges iktatni. 
2 Ha a Magyar Nemzeti Levéltár engedélyt adott valamely tétel vagy tételek őrzési idejének megváltoztatására, akkor az erre vonatkozó 

levél iktatószámát is kérjük feltüntetni. 
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A selejtezés alá vont iratok tételszintű felsorolását a jegyzőkönyv ……. számú mellékletét 

képező iratjegyzék tartalmazza, összesen (…) oldal. 

 

A selejtezés alá vont iratok darabszintű (iktatószám szerinti) felsorolását a jegyzőkönyv ……. 

számú mellékletét képező iratjegyzék tartalmazza, összesen (...) oldal. 

 

A bizottság megállapítja, hogy a selejtezés a selejtezett iratok keletkezésekor hatályos iratkezelési 

szabályzatban/szabályzatokban foglaltaknak megfelelően folyt le, ezért a selejtezési jegyzőkönyvet, 

annak mellékletével/mellékleteivel együtt, jóváhagyás végett a Magyar Nemzeti Levéltárnak 

felterjeszti. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

P. H. 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Iratkezelésért felelős vezető 

 

 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár záradéka: 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:…………………………………………… 

 

 

………………………………………………………    P. H. 

 

Magyar Nemzeti Levéltár 

részéről 
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Melléklet a ____-____/20____ iktatószámú iratselejtezési jegyzőkönyvhöz 

 

[Iratjegyzék-minta I.] 

 

 

Selejtezés alá vont iratok tételszintű felsorolása 

 

 

1. Keletkeztető (jog/tevékenységelőd) szerv 

megnevezése:…………………………………………. 

 

A … (utasítás) számon (év) kiadott iratkezelési szabályzat mellékletét képező irattári terv szerint: 

 

Tételszám Tételszám tárgya Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 

    

    

    

 

 

2. Keletkeztető (jog/tevékenységelőd) szerv 

megnevezése:………………………………………….. 

 

A … (utasítás) számon (év) kiadott iratkezelési szabályzat mellékletét képező irattári terv szerint: 

 

Tételszám Tételszám tárgya Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 
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[Iratjegyzék-minta II.] 

 

Selejtezés alá vont iratok darabszintű jegyzéke3 

 

 

1. Keletkeztető (jog/tevékenységelőd) szerv megnevezése:……………………………… 

 

A … (utasítás) számon (év) kiadott iratkezelési szabályzat mellékletét képező irattári terv szerint:4 

 

Iktatószám Ügyirat tárgya Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 

    

    

    

 

2. Keletkeztető (jog/tevékenységelőd) szerv megnevezése:…………………………………… 

 

A … (utasítás) számon (év) kiadott iratkezelési szabályzat mellékletét képező irattári terv szerint: 

 

Iktatószám Ügyirat tárgya Évkör 
Terjedelem 

(ifm) 

    

    

    

 
3 Darabszintű jegyzék csak indokolt esetben (pl. irattári terv vagy tételszám hiánya stb.) – lehetőleg előzetes levéltári egyeztetést követően 

– készítendő. Az iratkezelési szoftver által generált, ügyiratszintű lista esetén is kérjük a levéltárral történő előzetes egyeztetést.  Ezekben 

az esetekben is a fenti, azaz keletkeztető (jogelődök) szerinti bontás alkalmazandó. 
4 Amennyiben a táblázatban összegzett iratanyag esetében iratkezelési szabályzat, irattári terv bármely – a jegyzőkönyv elején jelzett – 

ok/körülmény folytán nem hozzáférhető, a jelzett rész üresen marad. 
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[Iratjegyzék-minta III.] 

 

Selejtezés alá vont, tárgyi csoportokba rendezett iratok jegyzéke5 

 

 

1. Keletkeztető (jog/tevékenységelőd) szerv megnevezése:……………………………… 

 

A … Levéltár által … számon engedélyezett rendezési terv szerint: 

 

Tárgyi csoport 

száma 
Tárgy Évkör 

Terjedelem 

(ifm) 

    

    

    

 

 

 
5 Irattári terv hiányában a tételszámmal el nem látott iratokat utólagosan, tárgyi csoportokba kell rendezni. A tárgyi csoportok 

kialakítását a Magyar Nemzeti Levéltárral előzetesen egyeztetni kell. 
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Iktatószám:  

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

[Minta] 

 

 

 

Készült: a Magyar Nemzeti Levéltárban (helyszín, pontos cím) -  dátum (év-hó.nap). 

 

Jelen vannak: átadó Szerv neve és címe részéről: név, beosztás 

  átvevő Szerv részéről: név, beosztás 

 

Az átadás alá vont iratok megnevezése: a Szerv y iratai [összefoglalóan] 

Az átadandó iratok évköre:    

Az átadandó iratok terjedelme:  ifm, azaz 

  doboz 

  kötet. 

 

A mai napon az 1995. évi LXVI. törvény 12. §-ában foglaltak alapján a Szerv átadja a Magyar Nemzeti 

Levéltár Országos Levéltára részére a fenti, maradandó értékű iratokat. Az iratok részletes jegyzékét a 

melléklet tartalmazza. Az iratanyag átadás-átvételére raktári egység szinten (doboz, kötet) kerül sor. 

Átadó egyúttal nyilatkozik, hogy az átadásra kerülő iratanyag minősített iratokat nem tartalmaz. 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

P. H. 

 

 

 

……………………………      ………………………….. 

név, beosztás        név, beosztás 

 átadó  átvevő 

 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Iratkezelés-felügyeleti Osztálya részéről jelen van: 

 

 

…………………………… 

            név, beosztás
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IK/3. sz. mellékélet 

 

Szakterületek iratkezelése 

 

Dokumentum 

megnevezése 

Iktatás aláírás pecsét őrzési 

idő 

megjegyzés 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

egyéni fejlesztési 

terv 

nem ellátó szakember nem 5 év vezetése 

folyamatos, 

éves  

értékelőlap igen tagintézmény-

igazgató, ellátó 

szakember 

igen 5 év fejlesztési év 

végén 

ellátással 

összefüggő 

dokumentumok 

(anamnézis lap, 

útiköltség 

elszámoló lap) 

nem ellátó szakember nem  5 év  

vizsgálati űrlapok, 

kérdőívek 

nem  ellátó szakember nem  5 év  

utazási 

költségtérítés 

(OEP) 

nem tagintézmény-

igazgató 

igen 5 év  

szakértői bizottsági tevékenység 

kiértesítők, 

behívók 

igen tagintézmény-

igazgató 

igen 10 év  

komplex 

esetdokumentáció 

nem ellátó szakember nem 10 év  

vizsgálati 

jegyzőkönyvek 

nem ellátó szakember  nem 10 év  

szakértői 

vélemény 

igen ellátó szakemberek, 

tagintézmény-

igazgató, 

székhelyintézmény-

vezető 

igen 10 év  

államigazgatási 

eljárás 

kezdeményezése 

igen  tagintézmény – 

igazgató, 

székhelyintézmény-

vezető 

igen  10 év  

intézmény jegyzék nem  székhelyintézmény-

vezető 

nem 10 év  

intézmény 

kijelölési kérelem 

(székhely) 

igen székhelyintézmény-

vezető 

igen 10 év  

tantárgyi 

mentesítés iránti 

kérelem 

igen  székhelyintézmény-

vezető 

igen  10 év  
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szakértői 

vélemény iránti 

kérelem  

igen   nem  10 év  

orvosi státuszlap 

(életkoronként) 

igen  nem  10 év  

igazolás szülőnek, 

gyereknek 

nem tagintézmény – 

igazgató, 

székhelyintézmény-

vezető 

igen  10 év  

vizsgálat során 

keletkezett 

dokumentumok 

(anamnézis, 

tesztlapok, 

jegyzetek, 

nyilatkozatok) 

nem  ellátó szakember nem   10 év  

útiköltség 

nyomtatvány  

nem  tagintézmény – 

igazgató, 

székhelyintézmény-

vezető 

igen  10 év  

folyamatos 

figyelemmel 

kísérés, 

szempontsor, 

helyszíni vizsgálat 

(székhely) 

 székhelyintézmény-

vezető 

igen  10 év  

esélyegyenlőségi 

kirendelési 

kérelem 

igen  tagintézmény – 

igazgató, 

székhelyintézmény-

vezető 

igen  10 év  

közigazgatási 

eljárás indítása 

igen  tagintézmény – 

igazgató, 

székhelyintézmény-

vezető 

igen  10 év  

nevelési tanácsadás 

vizsgálati 

jegyzőkönyvek 

(összefoglaló) 

igen ellátó szakember, 

tagintézmény-

igazgató 

igen 10 év  

egyéni 

nyilvántartó lap, 

törzslap 

nem  ellátó szakember nem   10 év  

egyéni fejlesztési 

terv 

nem ellátó szakember nem 5 év vezetése 

folyamatos, 

éves  

értékelések igen ellátó szakember nem 5 év fejlesztési év 

végén 

szülői kérelem a 

fejlesztésekre 

nem  ellátó szakember nem   10 év  
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igazolás terápiás 

foglalkozáson való 

részvételről 

nem ellátó szakember 

tagintézmény-

igazgató 

igen 5 év  

logopédiai ellátás 

munkaszervezéssel 

kapcsolatos 

dokumentumok 

(pl. órarend) 

nem ellátó szakember nem  5 év minta 

mellékelve 

szűrési 

dokumentumok 

nem ellátó szakember nem  5 év  

logopédiai szűrési 

tájékoztató 

igen  ellátó szakember, 

tagintézmény-

igazgató 

igen  5 év  

logopédiai 

vizsgálati 

vélemény 

igen  ellátó szakember, 

tagintézmény – 

igazgató 

igen  25 év  

ellátással 

kapcsolatos 

tájékoztató levelek 

igen  tagintézmény-

igazgató 

igen  5 év  

ellátással 

kapcsolatos egyéb 

dokumentumok 

(KOFA, Szól-e?) 

nem  ellátó szakember  nem  5 év  

értékelések igen ellátó szakember nem 5 év fejlesztési év 

végén 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

egyéni 

tanácsadáshoz 

való dokumentáció 

nem  ellátó szakember  nem  5 év  

csoportos 

tanácsadásról 

szóló 

dokumentáció 

nem  ellátó szakember  nem  5 év  

ellátással 

kapcsolatos 

tájékoztató levelek 

igen  ellátó szakember, 

székhelyintézmény-

vezető 

igen  5 év  

konduktív pedagógiai ellátás 

egyéni fejlesztési 

terv 

nem ellátó szakember nem 5 év vezetése 

folyamatos, 

éves  

egyéni értékelési 

lap 

igen ellátó szakember nem 5 év fejlesztési év 

végén 

ellátással 

összefüggő 

dokumentumok 

nem ellátó szakember nem  5 év  

gyógytestnevelés 

gyógytestnevelési 

napló 

nem ellátó szakember,  igen  5 év  
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gyógytestnevelési 

tájékoztató füzet 

nem ellátó szakember,  igen  5 év  

tájékoztatók igen ellátó szakember, 

tagintézmény-

igazgató 

igen  5 év  

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

esetösszefoglaló nem ellátó szakember nem 5 év  

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

ellátással 

összefüggő 

dokumentumok 

nem ellátó szakember nem  5 év  

 

 

 

IK/4. sz. mellékélet 

 

Munkaidő elrendelés (minta) 

 

Név:  

       
Dátum:     

  

Elrendelt 

munkaidő Napi kötött Megtartott 

Túlóra 
Megjegyzés 

Kezdete Vége munkaidő foglalkozás 

óra:perc óra:perc (óra) (óra) (óra) 

Hétfő    

        

Kedd    

        

Szerda    

        

Csütörtök    

        

Péntek    

         

Összesen          
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IK/5. sz. mellékélet 

Órarend 20_/20_-s tanév  

Név – munkakör                                 -                        Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat ---- Tagintézménye 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. 8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.45 8.00-08.45 

  
név / csoport megnevezés XY   XY YX ZX 

név / csoport 

megnevezés 

név / csoport 

megnevezés 

   feladat megnevezés kognitív fejl. csoportos mozgásfejl.  feladat megnevezés  feladat megnevezés 

  szakfeladat nevelési tanácsadás nevelési tanácsadás szakfeladat szakfeladat 

2. 9.00-09.45 9.00-09.45 9.00-09.45 9.00-09.45 9.00-09.45 

  
XY     MZ    PX XY           

név / csoport 

megnevezés 

név / csoport 

megnevezés 

  pöszeterápia megkésett b.ter. alapvizsgálat  feladat megnevezés  feladat megnevezés 

  logopédia logopédia szakértői tevékenység szakfeladat szakfeladat 

  Álomország Óvoda      
3. 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 

  
XY TEAM név / csoport megnevezés 

név / csoport 

megnevezés 

név / csoport 

megnevezés 

   komplex fejl   feladat megnevezés  feladat megnevezés  feladat megnevezés 

  korai fejlesztés   szakfeladat szakfeladat szakfeladat 

4. 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 

  
név / csoport megnevezés ESETOSZTÁS név / csoport megnevezés 

név / csoport 

megnevezés 

név / csoport 

megnevezés 

   feladat megnevezés   feladat megnevezés  feladat megnevezés  feladat megnevezés 

  szakfeladat  szakfeladat szakfeladat szakfeladat 

  óra óra óra óra óra  

 
 



 

80 
 

IK/6. sz. mellékélet 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Dolgozó neve:  

Dolgozó szakképzettsége:  

Dolgozó munkaköre:  

Munkáltató, a munkáltatói 

jogkör gyakorlója: 
Szombathelyi Tankerületi Központ 

Intézmény: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kiemelt feladatellátási hely: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat ….. Tagintézménye 

Munkavégzés helye: a munkaköri leírás kiegészítésében rögzítettek szerint 

jogviszony formája: közalkalmazotti 

Közvetlen felettese Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat …. Tagintézményének vezetője 

Utasítást adó felettes 

munkakörök 

főigazgató, főigazgató-helyettesek, tagintézmény-igazgató, 

tagintézményigazgató-helyettes, munkaközösség-vezető   

heti munkaideje 40 óra 

heti kötelező óraszáma 

21 óra 

Munkaidő beosztását közvetlen felettese határozza meg az intézmény 

működési rendjének figyelembevételével 

Helyettesítés rendje 
helyettesítésre tagintézményén és munkakörén belül jogszabályban 

meghatározott mértékig kötelezhető  

Munkakörre vonatkozó 

legfontosabb előírások 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről  

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

- 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

- SZMSZ  

- Éves munkaterv   
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MUNKASZERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1.1.Kötelező óraszáma keretében végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy 

csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával (a 

továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. 

1.2. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – végzi. a 

foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítését, a 

gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelését, szakértői, továbbá a 

pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és egyéb vélemények 

készítését, fejlesztési tervek készítését, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtását, eseti helyettesítést, a pedagógiai, szakszolgálati 

tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, az intézményi dokumentumok készítését. 

1.3. Az Integrált Nyomon követő Rendszert munkája során folyamatosan vezeti. Szakmai 

tevékenységét a rendszerben napra készen tartja, az újabb alkalmakat, eseményeket a 

megvalósulás hetében rögzíti.  

1.4. Részt vesz a külső és belső kapcsolattartásban, a szakalkalmazotti értekezleten, a szakmai 

munkaközösség munkájában, közreműködik az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési 

feladatokban. 

1.5. Felkérésre a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését, mentorálását végzi.  

1.6. Utazik a feladatvégzési helyek között, a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, 

pedagógiai szakszolgálati intézményen kívüli tevékenységet végez. 

1.7. Közreműködik a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának 

biztosításában.  

1.8. A jogszabálynak megfelelően felkészül a minősítő vizsgára/eljárásra. 

1.9. Pedagógus-továbbképzésben vesz részt. 

1.10. A munkahelyre a munkába állás előtt legkésőbb negyed órával megérkezik, a beosztás 

szerinti szakszolgálati feladatellátás és a felettesek által meghatározott egyéb feladatok 

befejeztével távozik. Távozása előtt köteles adminisztrációs teendőit és a következő napra 

vonatkozó előkészítő munkát elvégezni.  

1.11. Előrelátható hiányzását három nappal előre köteles bejelenteni, indokolni, a távolmaradás 

után igazolni. Váratlan hiányzás esetén közvetlen felettesét köteles értesíteni legkésőbb az 

érintett napon reggel 8:30-ig, ezzel együtt jelzi munkába állásának várható időpontját.  

1.12. Keresőképtelenség esetén a táppénzre jogosító dokumentációkat a lehető legrövidebb 

időn belül eljuttatja a tagintézmény ügyviteli dolgozójához.  

1.13. Első ízben az augusztusi alakuló értekezleten, majd ezt követően az év folyamán 

valamennyi értekezleten, megbeszélésen részt vesz. Hiányozni csak igazoltan lehet.  

1.14. Munkáját feladatkörének megfelelő ruházatban köteles végezni.  

1.15. Az intézmény vagyontárgyaira, diagnosztikai, terápiás és egyéb eszközeire vigyáz. Az 

épület állagát, berendezését megóvja. A személyre kiadott eszközökért, anyagokért, anyagi 

felelősséget vállal.  
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SZAKMAI FELADATOK 

(Az adott munkakörrel összefüggő, a tagintézményi sajátosságokat tükröző feladatok 

leírása) 

HATÁSKÖR, JOGKÖR 

 

3.1. Megtervezi szakmai munkáját, elvégzi az ezzel kapcsolatos, közvetlen vezetője által 

meghatározott szervezési és végrehajtási feladatokat.  

3.2. Egyeztet és együttműködik a gyermekek, tanulók ügyében szintén illetékes 

munkatársaival. Vitás, vagy kompetenciáját meghaladó ügyben a tagintézmény - igazgatóval 

egyeztet.  

3.3. A panaszügyeket, közigazgatási jogkört érintő ügyeket írásban rögzíti és azokat intézkedést 

kérve a tagintézmény - igazgatóhoz továbbítja. 

3.4. Tájékoztatást a hatáskörében teljes körűen, az adatvédelmi szabályok megtartásával nyújt. 

Az ügyfeleknek általános tájékoztatást ad az intézmény igénybe vételére vonatkozóan. Egyéb 

ügyekben a tagintézmény - igazgató engedélye szükséges. 

3.5. A döntéshozatal joga a szakmai hatáskörébe tartozó esetekben illeti meg.  

3.6. Gyakorolja mindazon egyéni és kollektív jogokat, melyeket jogszabály vagy szabályzat 

biztosít a szakalkalmazottaknak. Így különösen: munkaköréhez kapcsolódóan véleményezi az 

éves munkatervet és beszámolót, az eljárási rendeket, szakmai protokollt.  

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

Felelősséget vállal: 

4.1. a gyermekkel, tanulóval végzett szakmai munka minőségéért, a protokoll betartásáért, 

4.2. az elkészített iratok, dokumentációk tartalmáért; minőségéért. Azokat határidőre, 

hibátlanul készíti el és adja át aláírásra, illetve irattárba, 

4.3. az Integrált Nyomon követő Rendszer folyamatos, heti rendszerességű vezetéséért, 

4.4 a munkaidő, a munkavállalásra vonatkozó szabályok betartásáért,  

4.5. a munkájára vonatkozó határidők megtartásáért,  

4.6. tájékoztatáskor annak tartalmáért, a hatáskör és az adatvédelmi szabályok megtartásáért,  

a rábízott eszközökért, szakkönyvekért (leltár). 

 

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

5.1. Ismeri és megtartja a munkaköréhez előírt jogszabályok adatvédelemre vonatkozó 

szabályait, az intézmény adatvédelmi szabályzatát.  

5.2. A munkavégzés során tudomására jutott bármely információt külső félnek az illetékessége 

körében közölhet.  
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5.3. Információt az illetékességi körében akkor adhat, ha előzetesen azonosítva a felet 

meggyőződik arról, hogy kiadható számára az információ.  

5.4. Adatvédelem alá tartozó adatot, vizsgálati eredményt – mivel az azonosításra nincs 

lehetőség- telefonon nem közölhet.  

 

A munkaköri leírás hatálya: visszavonásig érvényes. 

 

Szombathely, 20… 

 

A munkaköri leírás 20….       napon lép életbe. 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

xy 

főigazgató 

 

xy 

tagintézmény-igazgató 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget 

vállalok. A munkaköri leírás egy példányát digitálisan/papír alapon átvettem. 

 

Szombathely, 2020 

 

……………………………… 

xy 

munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉS A 202 /202 -ES TANÉVRE 

 

Munkaidő beosztás:  

pl.: 

 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8.00-9.00 

szakértés 

tagintézmény 

8.00-9.00 

logopédia 

Vadvirág Óvoda 

(Település) 

   

     

     

     

     

     

     

 

 

A kiegészítés a 20….. ….-én kelt munkaköri leírással együtt, visszavonásig érvényes. 

 

Szombathely, 20….. 

 

……………………………………… ……………………………………… 

xy 

főigazgató 

xy 

tagintézmény-igazgató 

 

A munkaköri leírás kiegészítésében foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért 

felelősséget vállalok. A munkaköri leírás kiegészítésének egy példányát digitálisan/papír 

alapon átvettem. 

Szombathely,  

 

…………………………………… 

xy 

munkavállaló 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaszkezelési szabályzat 
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A panaszkezelési szabályzat célja a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – továbbiakban 

mint Intézmény – működési körében felmerülő problémák és viták megfelelő szintű 

megoldásának szabályozása.  

Jogszabályi háttér 

Jelen panaszkezelési szabályzat tartalmát meghatározza a 2013. évi CLXV. a panaszokról 

és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény. 

Emellett a szabályzatban megfogalmazottak a fenntartó Szombathelyi Tankerületi Központ 

útmutatásai is irányadók.  

Fogalmak 

Panasz 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és 

elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A 

panasz javaslatot is tartalmazhat. 

Közérdekű bejelentés 

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy 

megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés 

javaslatot is tartalmazhat. 

Panaszkezelés 

A panaszkezelés folyamata 

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű 

bejelentéssel összefüggő tárgykörben az Intézményhez.  

A szóbeli közérdekű bejelentést az Intézmény írásba foglalja és a közérdekű bejelentő 

számára másodpéldányban átadja. Telefonon történő panasz esetén a bejelentőt tájékoztatni 

kell, hogy a hívásról és beszélgetésről feljegyzés készül, amelynek elkészítéséről a hívást 

fogadó ügyintéző köteles gondoskodni. Az elkészült feljegyzést az Intézmény Iratkezelési 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően köteles kezelni.  

Az Intézmény a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a 

közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi. Az Intézmény a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés elintézésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb 
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titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az 

indokok megjelölésével - a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti. 

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a 

panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. 

A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell a 

jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges 

intézkedések megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem 

orvoslásáról és indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés megtétele miatt. 

Ha az Intézmény számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő 

rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.  

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő 

jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés 

elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult 

szerv vagy személy részére át kell adni.  

Ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, 

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy 

személynek kérelmére át kell adni. 

A panaszkezelés megindításáról, folyamatáról és lezárásának tényéről a főigazgatót minden 

esetben tájékoztatni kell.  

A panasz vizsgálatának mellőzése 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett 

ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata 

mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való 

tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység 

vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat 

nélkül el kell utasítani. 
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Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az 

Intézmény mellőzi, ettől akkor tekinthet el, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául 

súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.  

A panaszkezelés időtartama 

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az 

Intézményhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.  

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről 

a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat 

meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. 

Adatkezelés 

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére 

adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához 

a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult.  

A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem 

hozhatóak nyilvánosságra. 

Speciális rendelkezések 

Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a 

kivizsgálás eredményével nem ért egyet, a tagintézmény vezetőjéhez (tagintézmény – igazgató, 

főigazgató – helyettesek elleni panasz esetén a főigazgatóhoz) fordulhat.  

Ezen túlmenően közvetlenül fordulhat a főigazgatóhoz abban az esetben is, ha a panasszal 

érintett személy személye nem állapítható meg.  

A tagintézmény-igazgató (főigazgató-helyettesek esetén a főigazgató) a panaszt három 

munkanapon belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a 

panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, a panasz kezelője ezt a főszabály 

alapján 30 munkanapon belül kivizsgálja és az érintetteket írásban tájékoztatja az eredményről.  

Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül a 

főigazgató ellen irányul, a panaszos az Intézmény fenntartójához a Szombathelyi Tankerületi 

Központhoz fordulhat. Ebben az esetben a főigazgató köteles a panaszos rendelkezésére 

bocsátani a panasszal kapcsolatos, annak elbírálásához szükséges adatokat, a panaszt a 



 

 

89 
 

Szombathelyi Tankerületi Központba történő beérkezéstől számított 30 napon belül 

kivizsgálják.   

A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 

 

P/1.számú melléklet 

 

Közérdekű bejelentés, panasz bejelentésére szolgáló űrlap 

 

I. 

Címzett  

eljárásra jogosult szerv: 

panasszal érintett szervezeti 

egység: 

 

II. 

A bejelentő  

neve:  

lakcíme: 

telefonszáma: 

 

e-mail-címe:  

értesítés módja:  

III. 

A bejelentés alapjául szolgáló 

esemény észlelésének 

helye: 

 

ideje:  

IV 

A bejelentés rövid összefoglalása  

V. 

Bemutatott, csatolt iratok, 

dokumentumok, egyéb 

bizonyítékok (pl. képviselő 

meghatalmazása, szerződés, stb.) 

 

 

Dátum 

 

   bejelentő  
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P/2. számú melléklet 

 

Jegyzőkönyv szóbeli közérdekű bejelentés, panasz felvételéről 

 

 

 

I. 

A bejelentő  

neve:  

lakcíme:  

telefonszáma:  

e-mail-címe:  

 

II. 
A bejelentés 

előterjesztésének 

 

helye:  

ideje:  

 

 

 

III. 

A bejelentés rövid 

összefoglalása 

 

 

 

 

IV. 

Bemutatott, csatolt 

iratok, dokumentumok, 

egyéb bizonyítékok 

 

V. 
Kapcsolódó folyamatban 

lévő ügy iktatószáma: 

 

 

 

Dátum 
 

 

 

 

bejelentő eljáró személy 
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4. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadságolási szabályzat 

 

 



 

 

92 
 

I. Szabadságolás tervezése 

Intézményünk minden naptári év januárjának végéig dolgozónként elkészíti a szabadságolási 

tervet. 

A szabadságolási terv elkészítése a tagintézményi dolgozók tekintetében a tagintézmény 

vezetőjének a feladata. Az egyeztetés a jogszabályok, illetve az intézmény szabadságolási 

szabályai mentén, a dolgozóval közösen történik. 

A tagintézmény-vezetők szabadságolási tervét a főigazgató, a főigazgató szabadságolási tervét 

a tankerület igazgatója hagyja jóvá. 

A szabadságolás tervezése a főigazgatóság által küldött táblázatban, digitálisan történik. 

A tervezésnél (és később a kiadásnál) azt is figyelembe kell venni, hogy intézményünk 

folyamatos nyitvatartása biztosított legyen, illetve az adminisztratív tevékenységek ellátásában 

ne legyen fennakadás.  

 

II. Szabadságok kiadása 

 

A szabadságok kiadásakor a tervezésnél meghatározott hatáskörök érvényesek. 

A szabadságok kiadása a főigazgatóság által küldött nyomtatványon papír alapon, kézzel 

vezetett szabadságos kartonon történik. 

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A következő naptári évre átvinni csak 

különleges esetekben lehetséges. 

A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 

nappal közölni kell. 

A dolgozónak szintén a szabadság megkezdése előtt 15 nappal korábban kell kérvényeznie, ha 

a 7 nap szabadadon felhasználható szabadságát szeretné kivenni. 

 

A szabadságolás szempontjából két csoportot különíthetünk el intézményünkben. A két 

csoportra részben eltérő szabadságolási szabályok vonatkoznak: 

1. pedagógus szabadsággal rendelkező közalkalmazottak 

2. nem pedagógus szabadsággal rendelkező közalkalmazottak 

 

1. Pedagógus szabadsággal rendelkező közalkalmazottak. 
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Intézményünkben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 

pedagógusnak (és pszichológusnak) évi 21 munkanap alapszabadság jár. Efelett évi 25 

munkanap pótszabadság, összesen tehát 46 nap szabadság illeti meg a dolgozót.  

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottakon túl jogosult a nevelő és oktató munkát végzőket 

megillető pótszabadságra (25 nap) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, 

pedagógiai felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus, gyógytornász. 

A közalkalmazottnak a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után 

négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. Ha a gyermek 

fogyatékos, akkor a gyermekek után járó pótszabadság fogyatékos gyermekenként két 

munkanappal nő. A gyermekek után járó pótszabadságot a közalkalmazott bármikor igénybe 

veheti. 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, illetve nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottat a tárgyévi pótszabadsága idejéből (a 25 napból) legfeljebb 15 

napra kötelező munkavégzésre lehet igénybe venni a következő esetekben: 

a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés, 

b) a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai 

szakszolgálati tevékenység. 

 

Kötelező szabadságolási időszak az intézmény egésze tekintetében: 

- a nyári szünet július 1 és augusztus 15 közötti időszaka 

- a mindenkori téli szünet teljes időtartama 

A tavaszi és őszi szünetben kérhető a szabadság kiadása, de nem kötelező. Amennyiben a 

tavaszi és őszi szünet időszakában az intézményekbe kijáró kolléga nem megy szabadságra, 

intézményei azonban nem tartanak nyitva, számára tagintézményi munkavégzést kell 

elrendelni. 

A dolgozó évente 7 munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – 

legfeljebb két részletben a kérésének megfelelő időpontban vehet ki (ha munkaviszonya év 

közben kezdődött vagy szűnt meg, akkor a szabadság arányos része jár). Ekkor az igényt 

legalább 15 nappal a szabadság megkezdése előtt a tagintézmény vezetőjének írásban jelezni 

kell. Az intézményben a folyamatos munkavégzést ilyen esetben is biztosítani kell. A 

tagintézmény vezetőjének mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy ugyanabban az időszakban (a 

kötelező szabadságolási időszakokat kivéve) egyszerre hány dolgozót tud nélkülözni. 
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A 7 nap és a gyermekek után járó pótszabadság kivételével a szabadságot a tagintézmény 

vezetője adja ki. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság 

kezdete előtt 15 nappal közölni kell. 

A munka törvénykönyve alapján járó 7 nap szabadon felhasználható szabadság csak a 

szabadságolásra vonatkozó ágazati szabályozóknak való megfelelést követően vehető igénybe.  

 

2. Nem pedagógus szabadsággal rendelkező közalkalmazottak. 

 

A nem pedagógus szabadsággal rendelkező közalkalmazottnak az E'', ,,F'', ,,G'', ,,H'', ,,I'', ,,J'' 

fizetési osztályban évi 21 munkanap alapszabadság jár. Ezen felül a dolgozót fizetési 

fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság is megilleti. Az 1. fizetési fokozatban a 

közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg. 

A közalkalmazottnak a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után 

négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. Ha a gyermek 

fogyatékos, akkor a gyermekek után járó pótszabadság fogyatékos gyermekenként két 

munkanappal nő. A gyermekek után járó pótszabadságot a közalkalmazott bármikor igénybe 

veheti. 

 

A nem pedagógus szabadsággal rendelkező közalkalmazott számára kötelező szabadságolási 

időszak nincs. 

Szabadságát úgy kell kiadni, hogy a dolgozó naptári évenként egy alkalommal, legalább 

tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége 

alól. E tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a 

munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. 

 

A dolgozó évente 7 munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – 

legfeljebb két részletben a kérésének megfelelő időpontban vehet ki (ha munkaviszonya év 

közben kezdődött vagy szűnt meg a szabadság arányos része jár). Ebben az esetben az igényt 

legalább 15 nappal a szabadság megkezdése előtt a tagintézmény vezetőjének írásban jelezni 

kell. Az intézményben a folyamatos munkavégzést ilyen esetben is biztosítani kell. A 

tagintézmény vezetőjének mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy ugyanabban az időszakban (a 

kötelező szabadságolási időszakokat kivéve) egyszerre hány dolgozót tud nélkülözni. 
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A 7 nap és a gyermekek után járó pótszabadság kivételével a szabadságot a tagintézmény 

vezetője adja ki. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság 

kezdete előtt 15 nappal közölni kell. 

 

A szabadságolási terv elkészítéséért, illetve a szabadságok szabályok szerinti kiadásáért a 

tagintézmény dolgozói tekintetében a tagintézmény vezetője, a tagintézmény-vezetők 

tekintetében a főigazgató a felelős.
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7 sz. melléklet 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézményének szervezetére és 

működésére vonatkozó külön szabályok 

 

A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata  

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Körmendi Tagintézménye 

9900 Körmend, Hunyadi utca 8. 

 

 

Körbélyegző (kicsi): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Körmendi Tagintézménye 

9900 Körmend, Hunyadi utca 8. 

 

 

Körbélyegző (nagy): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Körmendi Tagintézménye 

9900 Körmend, Hunyadi utca 8. 

 

 

 

A bélyegzőhasználat jogosultjai 

A tagintézmény-vezető és távollétében a helyettesítési rend alapján. 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában a helyettesítési rend alapján megbízott 

személy jogosult.  

 

A tagintézmény nyitvatartási rendje 

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A nyár folyamán a szabadságok kiadását 

figyelembe véve ügyeleti rendszerben biztosítjuk a feladatellátás működését. A 



gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátása folyamatos, a többi 

szakterületen jelentkező ellátási igényeket a tagintézményi ügyeleti napokon teljesítjük.  

Ügyeleti nap a nyár folyamán: szerda 

Nyitvatartás a tanévben:  

 

 nyitvatartási idő 

hétfő 8.00-18.00 

kedd 8.00-17.00 

szerda 8.00-17.30 

csütörtök 8.00-17.00 

péntek 8.00-17.00 

 

A tagintézményben tartózkodás rendje 

A tagintézménnyel jogviszonyban álló személy nyitvatartási időben tartózkodhat a 

tagintézmény épületében. A szakdolgozók a munkaidejük rendjét az előírt munkaidőbeosztás 

alapján teljesítik. A szakszolgálati tagintézménnyel jogviszonyban nem álló személyek 

ügyintézési időben, ügyintézés és várakozás céljából tartózkodhatnak a tagintézmény 

épületében. A tagintézményben kizárólag nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak a 

szakszolgálati ellátást igénylő gyermekek, tanulók és hozzátartozóik. A beutalás módjától 

függetlenül a tagintézmény szolgáltatásait, az azt igénylők a tagintézményben a kialakított rend 

szerint vehetik igénybe, melyre a tagintézmény előjegyzési időpontot ad. A tagintézményt 

használók a szolgáltatás igényvételét követően kötelesek a tagintézmény épületét elhagyni, erre 

szükség esetén a tagintézmény bármely dolgozója köteles felhívni a tagintézményben 

tartózkodók figyelmét. 

A szakdolgozók a munkaidejük rendjét a tagintézmény- vezető által előírt munkaidőbeosztás 

alapján teljesítik. 

 

A tagintézmény-vezetői tanács működésének rendje 

A tagintézmény-vezető a tagintézmény igazgatótanácsának tagja, kapcsolatot tart a 

főigazgatóval és a főigazgató-helyettesekkel.  A tagintézmény-igazgató tájékoztatja a 

szakalkalmazotti közösséget.  



A tagintézményben a tagintézmény-vezető és a szakalkalmazotti közösség tagjai alkotják a 

tagintézmény-vezetői tanácsot: feladatellátásonként egy szakember. A tagintézmény -vezető a 

tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői tanács segítségével 

végzi. A tanács tagjai havonta értekezletet tartanak. 

A tagintézmény vezetői tanács:  

- Figyelemmel kíséri a tagintézményben folyó szakszolgálati munkát.  

- Figyelmet fordítanak az intézményi munkatervben foglaltak végrehajtására.  

- Javaslatot tesznek a tagintézmény- igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

- Segítik a kihelyezett feladatellátási helyek szakmai munkájának koordinálását. 

 

Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje 

 

A működést biztosító önkormányzati szervekkel a kapcsolatot a tagintézmény- igazgató tartja. 

Gyermekelhelyezéssel, szülői, nagyszülői kapcsolattartási ügyekben a Gyámhivatal kérésére, a 

gyermekvédelmi etikai kódex szerint történik az eljárás. 

A minőségi szakmai munka érdekében folyamatos a kapcsolattartás a járásunkban működő 

köznevelési intézményekkel.  

Szükség esetén személyes a kapcsolatfelvétel a pedagógusokkal és az ifjúságvédelmi 

felelősökkel.  

A tagintézmény kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal, gyermekorvosokkal, 

gyermekpszichiáterrel. A kapcsolattartás formája írásbeli és szóbeli. 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje  

A kapcsolattartás történhet: személyesen, szervezett, csoportos keretek között, telefonon, levél 

formájában, valamint elektronikus úton. 

• törekszünk a szülőkkel való hatékony együttműködésre 

• feladatunk a szülők részletes tájékoztatása a szakszolgáltatások igénybevételéről, 

menetéről, eredményéről 

• logopédusaink rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az ellátásban részesülő gyermekek 

szüleivel, szülői értekezletek és szükség esetén fogadóórák formájában 



• a vizsgálatra érkező gyermekek, szülők esetében a törvényi szabályozásnak 

megfelelően járunk el 

• a gyógytestnevelésben részesülő gyermekek, fiatalok szüleivel a gyógytestnevelő 

rendszeresen konzultál, fejlődésükről tájékoztatást ad 

• a terápiás ellátásban részt vevő gyermekek szülei számára szakembereink folyamatos 

tájékoztatást nyújtanak 

 

Vezetők közötti feladatmegosztás 

A tagintézmény - igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést 

igénylő valamennyi ügyben a helyettesítést a tagintézmény- igazgató által írásban megbízott 

pedagógus, ill. pszichológus végzi. Helyettesítési rend: 

A tagintézményben nincs állandó igazgató-helyettes. A tagintézmény-igazgató helyettesítésére 

megbízott személy: Péntek Ágota Rita, gyógypedagógus. 

 

 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek – az 

ágazati rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően – a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének 

rendje  

A tagintézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek és a pedagógiai 

munkát segítő foglalkoztatottak a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat végzik 

azokon a feladatellátási helyeken, amelyeket a tanév elején a feladatellátási hely felosztásban 

a tagintézmény- vezetője meghatározott. A pedagógiai munkát segítő munkakörben 

foglalkoztatott gyógypedagógiai asszisztens, asszisztensi munkát lát el nevelési tanácsadásban 

és korai fejlesztésben, a gyógytornász korai fejlesztésben és  nevelési tanácsadásban végez 

feladatellátást. A szakszolgálati titkár a munkakörének megfelelő feladat végzésére 

kötelezhető, az intézmény ügyviteli tevékenységét végzi.  

A belső ellenőrzés rendje 

• óralátogatás 

• írásos dokumentumok vizsgálata 

• szóbeli vagy írásbeli beszámoló kérése 



Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal 

egyénileg, illetve szükség szerint a szakmai munkaközösséggel egyeztetve beszélik meg, a 

feladatok egyidejű meghatározásával összegezve és értékelve. Az ellenőrzések célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés.  

Egyéb külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája és módja  

A tagintézmény munkakapcsolatot tart: 

• a járás önkormányzataival 

Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok során feladatát úgy végezni, hogy az 

minden esetben a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel a tagintézmény szakmai hírnevének 

növekedését segítse elő. 

A tagintézmény feladatellátási helyei 

Óvodák 

Csákánydoroszlói Harangvirág Óvoda és Bölcsőde 

Dienes Lajos Katolikus Óvoda, Körmend 

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Horvátnádaljai Tagóvodája 

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Mátyás Király Utcai Tagóvodája, Körmend 

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Molnaszecsődi Tagóvodája 

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde, Körmend 

Egyházashollósi Mesesziget Óvoda 

Ivánci Gróf Sigray Klára Óvoda 

Meseház Óvoda, Egyházasrádóc 

Nádasdi Hétszínvirág Óvoda 

Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde 

Pankasz, Viszák Kisrákos Óvodája, Pankasz 

Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 

Általános Iskolák 

Bocskai István Református Oktatási Központ – Bajánsenyei Tagintézménye 

Csaba József Általános Iskola, Csákánydoroszló 

Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola 

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Körmend 

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla Tagiskolája, Körmend 

Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola, Körmend 

Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola 



Őriszentpéteri Általános Iskola 

Középiskolák 

Vas Megyei Szakképzési Centrum Rázsó Imre Technikum, Körmend 

Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend 

 

 



8. számú melléklet 

A VAS MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KŐSZEGI 

TAGINTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖN SZABÁLYOK 

 

A tagintézmény működési rendje: 

Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata: 

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kőszegi 

Tagintézménye 

9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3.  

Körbélyegző (kicsi): 

Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kőszegi 

Tagintézménye 

9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3. 

 

Körbélyegző (nagy): 

Vas Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kőszegi 

Tagintézménye 

9730 Kőszeg, Sigray Jakab utca 3. 

 

 

A bélyegzőhasználat jogosultjai: 

o Hosszú bélyegző: Tagintézmény- igazgató  

o Körbélyegző (kicsi, nagy): Tagintézmény- igazgató 

A tagintézmény nyitvatartási rendje: 

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A nyár folyamán a szabadságok kiadását 

figyelembe véve ügyeleti rendszerben biztosítjuk a feladatellátás működését. A 



gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátása folyamatos, a többi 

szakterületen jelentkező ellátási igényeket a tagintézményi ügyeleti napokon teljesítjük.  

Ügyeleti nap a nyár folyamán: szerda 

Nyitvatartás a tanévben:  

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézménye folyamatosan tevékenykedik 

és az alábbi nyitva tartással biztosítja a szakszolgáltatásait. A tagintézmény ügyviteli helyének 

nyitását és zárását a szakszolgálati titkár, távolléte esetében a tagintézmény- igazgató végzi. A 

feladatot a 18.00 óráig tartó nyitvatartási napokon az órarend szerinti utolsó távozó pedagógus 

látja el. Az utoljára távozó munkatárs köteles meggyőződni a tagintézmény biztonságos 

zárásáról (ablakok zárása, elektromos készülékek kikapcsolása).  

Telephelyünkön a gyógytornász látja el a korai fejlesztés és gondozás szakszolgálati helyének 

nyitását zárását. 

Ügyviteli hely nyitvatartási idő: 

Hétfő 8.00 -16.00 óra 

Kedd 8.00 - 16.00 óra 

Szerda 8.00 - 18.00 óra 

Csütörtök 8.00 -16.00 óra 

Péntek 8.00 -13.00 óra 

 

Ügyfélfogadás az ügyviteli hely nyitvatartási idejében. 

Tagintézményi telephely nyitvatartási idő: 

Hétfő 8.00 -14.00 óra 

Kedd 8.00 - 14.00 óra 

Szerda 8.00 - 14.00 óra 

Csütörtök 8.00 - 13.00 óra 

Péntek 8.00 - 11.00 óra 

 

 

 



A tagintézményben tartózkodás rendje: 

A szakszolgálat pedagógusai kötelesek az órarendben meghatározott időintervallumokban az 

intézményben tartózkodni. Távolmaradást, annak okát köteles reggel  8.30 óráig a tagintézmény 

–igazgató tudtára adni.  

A gyermek tagintézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje: 

o A gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető (foglalkozást vezető) munkatárs, vagy az 

általa megbízott személy felel.  

o Vizsgálatot, foglalkozást követően csak azok a gyermekek engedhetők el szülői 

felügyelet nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erről írásos nyilatkozatot tett.  

o A nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a nyilatkozat beszerzéséért az 

esetvezető felel.  

A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje  

o Ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja foglalkozásra hozni, minél 

hamarabb, de legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az esetvezetőt. 

o  Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 10 

óráig be kell jelenteni telefonon vagy személyesen.  

 

A foglakozásokról való hiányzás következményeinek meghatározása  

o A szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatjuk a hiányzások őt és gyermekét 

érintő következményeiről. Ha a gyermek egymást követő öt alkalommal nem jelenik 

meg (ha a szülő nem jelzi a távolmaradás okát), a gyermeket töröljük a forgalomból, 

helyét a várólistán következő személy foglalhatja el.   

o A szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás 

ellenére sem jelenik meg, vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a 

szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet, 

államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi. A foglalkozásról való hiányzás 

statisztikai forgalomnak nem minősül. 

 

A tagintézmény-vezetői tanács működésének rendje 

Tagintézmény-vezetői tanács tagintézményünkben nem működik. A tagintézmény 

működésével, szakmai feladatok ellátásáról kapcsolatos döntésekben minden esetben a 

tagintézmény- igazgató, és a szakalkalmazotti közösség tagjai heti rendszerességgel tartott 

értekezletek alkalmával egyeztet, véleményt nyilvánít, hoz döntést. 



 

Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje 

Az tagintézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért a tagintézmény- igazgató a felelős. 

Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok során feladatát maximális szakmaisággal 

és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel 

az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse elő. A kapcsolattartás során minden 

információt köteles a tagintézmény- igazgatónak átadni. 

A szabályozóknak megfelelően a külső kapcsolatokkal összefüggő feladatok végzésében 

minden alkalmazott részt vesz. 

 

A kapcsolattartás az adott ügy jellegétől függően történhet: 

o személyesen, szóbeli tájékoztatás útján; 

o telefonon; 

o levél formájában; 

o elektronikus úton e-mail, vagy hivatali kapu felületén; 

o online felületek alkalmazásával (pl. MS Teams). 

 

A nevelési-oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás célja: 

o tájékoztatás az tagintézményi működéssel kapcsolatban; 

o tájékoztatás ismeretátadás céljából; 

o együttműködés erősítése, előmozdítása; 

o tapasztalatcsere; 

o adatszolgáltatás; 

o hivatalos ügyek. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. Feladatunk a szülők 

részletes tájékoztatása a szakszolgáltatások fajtáiról, az igénybevétel menetéről, vizsgálati 

eredményekről, jogosultságokról, kötelezettségekről. A Pedagógiai Szakszolgálat a 

gyermek/tanuló érdekében végzett szakfeladatait a szülő által kezdeményezett ellátások 

esetében mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján egyetértésével, engedélyével látja el.  

A szülő részletes tájékoztatásra jogosult a gyermekével végzett vizsgálatokról, azok 

eredményéről, valamint a gyermekkel folyó foglalkozásokról. Az elvégzett vizsgálatok 



eredményéről információ csak a szülő írásbeli hozzájárulásával, illetve törvény felhatalmazása 

alapján adható ki. 

Ha a szülő együttműködésre képtelen, vagy a gyermek súlyosan veszélyeztetett, a Nevelési 

Tanácsadó a Gyermekjóléti szolgálatnál vagy a Gyámhivatalnál intézkedést kezdeményez. 

A szülő írásos hozzájárulását kell kérni tudományos, oktatási, publikációs célokra történő kép- 

és hanganyag készítéséhez és minden olyan esetben, amely a szülő vagy a gyermek személyi 

jogait érinti. 

A kapcsolattartás az ügy jellegéből adódóan történhet: 

o személyesen - tanácsadás, fogadóóra, szülői értekezlet, nyílt nap, egyéni megbeszélés 

formájában; 

o telefonon; 

o levélben; 

o elektronikus úton e-mailben; 

o online felületek alkalmazásával előnyben részesítve a gyermek, tanuló intézményében 

is használatos platformokat; 

o intézményi honlapon; 

o közösségi média platformokon - intézményi facebook oldalon hasznos ötletek, cikkek 

közzétételével. 

 

A szülőkkel történő kapcsolattartás célja: 

o gyermekük állapotának megismerése; 

o tájékoztatás a terápia menetéről, a szükséges otthoni teendőkről; 

o szakszolgáltatások fajtáinak megismertetése; 

o az igénybevétel lehetőségei; 

o általános ismeretterjesztés, ismeretátadás; 

o hasznos információk átadása. 

 

Vezetők közötti feladatmegosztás: 

A Kőszegi tagintézményben tagintézményigazgató- helyettesi munkakör nincs. 

A tagintézmény -igazgatót tartós távollétében, Kohl Judit logopédus-gyógypedagógus 

helyettesíti. 

 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek – az 

ágazati rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően – a 



pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásában történő részvételének 

rendje 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírás részletesen 

tartalmazza. A munkavállaló annak tartalmát aláírásával elfogadta, annak betartására 

kötelezettséget vállalt. 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti huszonegy órában a neveléssel oktatással 

lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos 

foglalkoztatásával, a tanácsadással kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra 

megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a szakértői véleményhez szükséges 

vizsgálatok, valamint a közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a 

vizsgálatok keretében készített vélemények egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, 

biztosítják a folyamatos nyitva tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez 

szükséges egyéb, intézményen kívüli tevékenységet. 

 

A tagintézményben végzett kötelező órán felül ellátott feladatok: 

o Team megbeszélések.  

o Adminisztráció (pl.: iratanyag vezetése, tesztjavítás, munkanapló, illetve egyéni 

forgalmi napló- Integrált Nyomon követő Rendszer vezetése). 

o Szervezési feladatok. 

o Konzultáció. 

o Továbbképzés. 

o Munkaközösségi foglalkozások.  

 

Az intézményen kívül végzett kötelező órán felül ellátott feladatok:  

o Szakvéleményírás. 

o Felkészülés a foglalkozásokra, egyéni fejlesztési tervek elkészítése.  

o Konzultáció.  

o Továbbképzés/konferencia.  

o Hospitálás, környezettanulmány.  

o Előadások tartása.  

o Utazás a munkavégzés helyszínére. 

 

Foglalkozások rendje: 



A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy-egy foglalkozás időtartama 45-60 

perc, indokolt esetben (pl. családterápia vagy csoportterápia) ettől el lehet térni, így 1,5-2 órás 

foglalkozást is lehet tartani. A logopédiai terápiák időtartamának meghatározása a logopédus 

kompetenciája, melynek meghatározását az órarendben jelöli, az igazgató jóváhagyja. A 

foglalkozások gyakorisága a jogszabályban rögzített. A pszichológiai, és gyógypedagógiai 

ellátás esetében általában heti egy alkalom, ennél indokolt esetben több is lehet. 

 

A pedagógiai munkát segítők munkarendje:  

Az intézményben kettő félállású adminisztrátor dolgozik. Munka idejük heti 20 óra. 

Feladataik ellátását munkaköri leírásának megfelelően végzik. 

 

A belső ellenőrzés rendje 

A tagintézmény éves munkaterve tartalmazza a tagintézmény- igazgató éves ellenőrzési 

(vezetői ellenőrzések, belső auditok) tervét. Az ellenőrzési tervben a tagintézmény- igazgató 

feltünteti a tervezett ellenőrzések célját, szempontjait, jellegét és formáit havi bontásban, 

valamint az ellenőrzést végző kolléga(ák) nevét. Az ellenőrzésről az ellenőrzést végző 

jegyzőkönyvet készít, melyet aláír. A jegyzőkönyvet az ellenőrzéstől számított három napon 

belül az ellenőrzött dolgozóval megismerteti. A vezetői ellenőrzés során a vezetőnek 

folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a vezetése alatt álló szakemberek és a 

„munkaterület(ek)” egész tevékenységét. Meg kell győződnie a munkavégzés színvonaláról. 

Biztosítania kell a folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségét. Informálódnia kell a 

jelentkező problémákról, gondoskodni azok lehetséges megoldását. 

A belső ellenőrzés általános követelményei: 

o Segítse elő a pedagógiai szakszolgálat szakfeladatainak - a gyermekek mindenekfelett 

álló érdekében - a minél szakszerűbb és színvonalasabb megvalósítását. 

o A munkatervben kitűzött célok, feladatok időbeni ellátását. Korszerű tesztek, 

módszerek, eszközök használatát. 

o A szakértői tevékenység, a szakértői vélemény, a pedagógiai szakszolgálati ellátás, 

tevékenységek törvényi szabályozásnak megfelelő megvalósítása. 

o A munkaköri leírásnak, és a munkarendnek megfelelő munkavégzés. Empatikus, 

toleráns, esélyegyenlőséget nyújtó, segítő attitűddel végzett munka megvalósítása. 

o Járuljon hozzá az elmaradások, a hiányosságok időbeli felismeréséhez, a gyors 

korrekciók végrehajtásához. 

 



Az ellenőrzés területei 

o Pedagógiai, pszichológiai diagnosztika, fejlesztés, terápia 

o Pedagógiai szakszolgálati ellátás 

o Kapcsolattartás: szülők, intézmények 

o Szervezési, koordinálási feladatok 

o Adminisztratív feladatok, elektronikus nyilvántartások 

o Időszakos, állandó, speciális, és folyamatellenőrzések 

 

Az ellenőrzés formái: 

o személyes megbeszélések, szóbeli beszámoltatás; 

o óralátogatás, hospitálás; 

o írásos dokumentumok ellenőzése: félévi, év végi beszámolók, szakértői vélemények, 

fejlesztési tervek, adminisztráció; 

o esetmegbeszélések. 

 

Egyéb külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája és módja: 

o Kapcsolat a Fenntartóval 

Igény és kérés szerint tájékoztatja a Fenntartót pl. éves munkaterv. Beszámol a 

munkáról, elkészíti az éves statisztikát. 

o Kapcsolat a társintézményekkel, állami szervekkel 

A Kőszegi Tagintézmény munkája során szorosan együttműködik a Kőszegi Járás 

működési területéhez tartozó nevelési-oktatási intézményekkel, óvodákkal, iskolákkal, 

gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhivatalokkal és más tagintézménnyel. 

o Rendszeres kapcsolatot tart fenn a Kőszegi Járásban dolgozó gyermekorvosokkal, 

védőnőkkel a gyermekek testi, lelki egészségének megóvása érdekében. 

o A Kőszegi Tagintézményünk kapcsolatban áll az önkormányzatok gyermekvédelmi 

előadóival, a jegyzőkkel és a gyermekvédelem más képviselőivel. Esetenként a 

Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozóval. Az országos és megyei szakértői 

bizottságokkal szakmai tapasztalatcsere, konzultáció kapcsán. 

 

A tagintézmény feladatellátási helyei: 

Óvodák: 

o Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 



o Csodaország Óvoda, Egységes Óvoda-, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 

o Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde  

o Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvodája 

o Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tagóvodája 

o Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei Tagóvodája 

o Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi Tagóvodája 

o Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi Tagóvodája 

o Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Velemi Tagóvodája 

o Árpád-házi Szent Margit Óvoda 

o Boldog Brenner János Óvoda 

o Lukácsházi Gyöngyház Egységes Óvoda, Bölcsőde 

Iskolák: 

o Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

o Bersek József Általános Iskola 

o Bersek József Általános Iskola Horvátzsidányi Tagiskolája 

o Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 

o Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 

o Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 

o Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 

o Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola 

o Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

o VMSZC Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium 



























10. sz. melléklet

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének szervezetére és 
működésére vonatkozó külön szabályok 

A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata 

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Szentgotthárdi Tagintézménye 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23. 

Körbélyegző (kicsi): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Szentgotthárdi Tagintézménye 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23. 

Körbélyegző (nagy): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Szentgotthárdi Tagintézménye 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 23. 

A bélyegzőhasználat jogosultjai: 

Ya Megyei Pedagógiai Szakszolg61at 
• Szentgotthárdi Tagintézménye
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23.

- tagintézmény-igazgató (hosszú bélyegző, kis és nagy körbélyegző)
- tagintézmény-igazgató távollétében a helyettesítési rend alapján (hosszú bélyegző, kis

és nagy körbélyegző)

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A nyár folyamán a szabadságok kiadását 
figyelembe véve ügyeleti rendszerben biztosítjuk a feladatellátás működését. A 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátása folyamatos, a többi 
szakterületen jelentkező ellátási igényeket a tagintézményi ügyeleti napokon teljesítjük. 
Ügyeleti nap a nyár folyamán: csütörtök. 

A tagintézmény feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet 
készítünk. 















11. sz. melléklet 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményének szervezetére és 

működésére vonatkozó külön szabályok 

 

A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata  

Hosszú bélyegző: 

 

 

Körbélyegző (kicsi): 

 

 

Körbélyegző (nagy): 

 

 

 

A bélyegzőhasználat jogosultjai: 

- tagintézmény – igazgató 

- tagintézmény – igazgatóhelyettes 

 



A tagintézmény feladatellátási helyei 

Ügyviteli helye:  

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Szombathelyi Tagintézménye 

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2. 

 

Telephelyei: 

- Paragvári utcai telephely: 9700 Szombathely, Paragvári u. 2-4. 

- Pázmány Péter körúti telephely: 9700 Szombathely, Pázmány P. körút 26/b. 

 

A tagintézmény nyitvatartási rendje 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye egész évben 

folyamatosan működik. A nyár folyamán a szabadságok kiadását figyelembe véve ügyeleti 

rendszerben biztosítjuk a feladatellátás működését. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás ellátása folyamatos, a többi szakterületen jelentkező ellátási igényeket a 

tagintézményi ügyeleti napokon teljesítjük.  

Ügyeleti nap a nyár folyamán: A nyári időszakban keddi napokon ügyeleti rend szerint 

tartunk nyitva 7.00.-12.00. óra között.  

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a tanévben az alábbi napokon és időtartamban 

tart nyitva: 

 Nyitva tartás Ügyfélfogadás 

Hétfő 7.30-17.30. 7.30.-16.00 

Kedd 7.30.-17.30. 7.30.-16.00. 

Szerda 7.30.-17.30. 7.30.-16.00. 

Csütörtök 7.30.-17.30. 7.30.-16.00 

Péntek 7.30.-13.30. 7.30.-13.30. 

 

A tagintézményben tartózkodás rendje 

A szakalkalmazottak heti teljes munkaideje 40 óra, a gyermekekkel, tanulókkal  közvetlen 

foglalkozással töltendő kötelező óraszámuk 21 óra, emellett heti 2 óra esetosztás, valamint a 

szakmai munkavégzést segítő heti 2 óra esetmegbeszélés, szakmai ismeretbővítés.  



A kötelező óra a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokból, azaz a vizsgálatokból, és 

a gyermekek problémáit kezelő fejlesztő foglalkozásokból tevődik össze. Ezen időtartamot a 

dolgozó köteles a tagintézmény székhelyén (Berzsenyi Dániel tér 2.), telephelyein, illetve 

feladat-ellátási helyein eltölteni, függetlenül attól, hogy a berendelt személy megjelenik-e, vagy 

sem.  

A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a 

szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok, valamint a közvetlen foglalkozások 

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények 

egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva tartást, 

továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, tagintézményen kívüli 

tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.  

A munkakezdés előtt 15 perccel kötelesek a munkahelyen megjelenni.  

A munkamegbeszélések, munkaközösségi értekezletek a kötelező óraszámon kívüli időben 

történnek.  

A tagintézmény nem pedagógus közalkalmazottainak munkarendjét a jogszabályok 

betartásával a tagintézmény-igazgató állapítja meg a tagintézmény zavartalan működése 

érdekében, a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe vételével.  

A szakalkalmazottak munkarendjét a tagintézmény vezetője a főigazgató egyetértésével, a 

tagintézményi munkarendhez igazodóan állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások 

összeállításánál a tagintézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell 

elsődlegesen figyelembe venni.  

A szakalkalmazott a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 

nap, de legkésőbb az adott munkanapon, munkavégzésének megkezdése előtt 2 órával előbb 

köteles jelenteni a tagintézmény igazgatójának vagy helyettesének, annak érdekében, hogy a 

helyettesítésről intézkedni tudjanak. Minden távolmaradást írásban a titkárság elérhetőségére is 

szükséges megküldenie a munkavállalónak.   

Akik nem állnak a tagintézménnyel jogviszonyban (pl. szülő, gondviselő, nagykorú kliens) 

abban az időtartamban tartózkodhatnak a tagintézmény területén, ameddig a gyermek/kliens 

vizsgálatban vagy terápiában részesül, illetve a tagintézmény szolgáltatásaival kapcsolatos 

ügyeket intéznek. Ez időtartam alatt kötelesek betartani a tagintézmény rendjét.  

A munkatársak és ügyfeleik a tagintézmény épületében nyitvatartási időben 

tartózkodhatnak.  

Nyitvatartási időn túl a tagintézményben tartózkodni csak a tagintézmény igazgatójának 

jóváhagyásával lehet. 



 

 

A tagintézmény által végzett szakfeladatok: 

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

- a szakértői bizottsági tevékenység 

- a nevelési tanácsadás, 

- a logopédiai ellátás, 

- a konduktív pedagógiai ellátás, 

- a gyógytestnevelés, 

- az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja, 

- a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A szakmai munka dokumentálása  

A vizsgálaton, tanácsadáson, terápiás gondozáson, fejlesztésen megjelent minden 

gyermeket, tanulót elektronikus formában kell regisztrálni. Az ellátásban részesülő 

gyermekekről, tanulókról az Integrált Nyomonkövető Rendszerben a törzslap, az ellátási lap, 

valamint a foglalkozások (tevékenységek), a jelenlét, a csoportos jelenléti ívek rögzítésre 

kerülnek.  

Elektronikusan az INYR felületén az intézmény (Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) 

Belső Szabályzata alapján történik a dokumentálás. Annak vezetése heti rendszerességgel 

történik, melyet a tagintézmény – igazgatója, vagy az igazgató-helyettes ellenőriz.  

Az INYR biztosítja a szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó dokumentumok, a 

szakterületi forgalmi és az egyéni- és csoportos munkanapló kiváltását. 

További dokumentumaink: 

- Egyéni fejlesztési terv 

- Értékelési lap  

- Vizsgálati kérelmek nyilvántartása 

- A vizsgálat szervezéshez kapcsolódó dokumentáció: értesítések, vizsgálati 

jegyzőkönyvek, vizsgálati űrlapok, vizsgálati vélemény, szakértői vélemény. 

- Egyéni szűrési jegyzőkönyv (SZÓL-E?). 

- Logopédiai vizsgálati vélemény. 

 

 

 



A tagintézmény-vezetői tanács működésének rendje 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye tagintézmény-

vezetői tanácsot működtet, melynek tagjai az ellátott szakfeladatok képviselőiből állnak az 

alábbi megoszlásban: 

- korai fejlesztés és gondozás: 2 fő 

- logopédiai ellátás: 2 fő 

- nevelési tanácsadás: 2 fő 

- szakértői tevékenység: 2 fő 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás: 1 fő 

- gyógytestnevelés: 1fő 

- tehetséggondozás: 1 fő 

- konduktív pedagógiai ellátás: 1 fő 

A szakterületek által delegált képviselőket a szakalkalmazottak delegálják egyszerű többséggel, 

melynek időpontja a tanév alakuló értekezlete. A megválasztott tagokat a tagintézmény 

munkatervében rögzítik, megbízatásuk az adott tanév időszakára vonatkozik.  

A tagintézmény-vezetői tanács minden tanévben két alkalommal kötelező jelleggel 

ülésezik. A tagintézményvezetői tanács részt vesz a tagintézményt érintő szakmai kérdések 

döntéseinek előkészítésében.  

Az igazgató és az igazgatóhelyettes munkáját szakmai útmutatásokkal támogatja. A 

tagintézményi tanács véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az Intézmény működésével 

kapcsolatos kérdésekben.  

 

Belső kapcsolattartás 

- napi kapcsolattartás a vezető és az alkalmazottak között  

- heti / havi rendszerességgel team – megbeszélés 

- évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezlet  

- indokolt esetben a tagintézmény-igazgató rendkívüli értekezletet tart 

 

Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményében a 

szolgáltatásainak igénybevételéhez minden esetben a szülők, ennek hiányában törvényes 

képviselő hozzájárulása szükséges.  



Abban az esetben, ha gyámhatósági határozat hívja fel a szülőt az együttműködésre, nem 

szükséges a szülői hozzájárulás.  

A tagintézmény előjegyzéses rendszerben nyújt szolgáltatást. Az előjegyzésbe vétel 

személyesen, telefonon vagy írásban (elektronikusan) is kérhető. Az előjegyzésbe vétel 

történhet jelentkezés vagy beutalás alapján. A telefonon történt bejelentkezést is dokumentálni 

szükséges az erre alkalmas esetfüzetben. 

A tagintézmény kiemelten fontosnak tartja a közvetlen kapcsolat és hatékony 

együttműködés kialakítását a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményével, a 

többi járásban működő tagintézményekkel, a nevelési-oktatási intézményekkel, igazgatókkal, 

igazgatóhelyettesekkel, gyermekvédelmi felelősökkel, és minden olyan képviselővel, akik 

közvetlen kapcsolatba kerülnek az illetékességi területen élő, vagy oda köznevelési 

intézménybe járó gyermekekkel és családjaikkal.  

A tagintézmény dolgozói az illetékességi területén működő köznevelési intézmények 

fejlesztőpedagógusával közvetlen, direkt kapcsolatot tartanak fenn. A feladatából adódóan a 

pedagógiai szakszolgálat szakmailag támogatja a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó 

fejlesztőpedagógusok, iskola/óvodapszichológusok, gyógypedagógusok munkáját. 

A kapcsolattartás történhet : 

- személyesen: 9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 2. II. emelet 201. - titkárság 

- telefonon +36 30 3042152  

- e-mailen szombathely.szakszolgalat@gmail.com  

- honlapon keresztül http://szombathely.vas-szakszolgalat.hu/kapcsolat  

- szociális közösségi oldalon keresztül https://www.facebook.com/vasmpszsz  

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézményben vizsgálatok kéréséhez a szülő, törvényes képviselő aláírása, a vizsgálat 

során pedig minden esetben a szülő, törvényes képviselő jelenléte szükséges. 

Terápiás ellátás esetén (pszichológiai, gyógypedagógiai) is a szülővel, törvényes 

képviselővel érkeznek a gyermekek, a szülő, törvényes képviselő akadályoztatása esetén a 

meghatalmazott is elkísérheti.  

Járási településeken, intézménybe kihelyezett ellátás esetén legalább a fejlesztés, terápia 

megkezdésekor és lezárásakor meg kell jelennie a szülőnek, törvényes képviselőnek. 

A szülő, törvényes képviselő a terápiás gondozás során partnerként működik együtt az 

esetvezetővel.  

mailto:szombathely.szakszolgalat@gmail.com
http://szombathely.vas-szakszolgalat.hu/kapcsolat
https://www.facebook.com/vasmpszsz


A vizsgálati alkalmak időpontjáról a szülőt, törvényes képviselőt írásban, a terápiás 

alkalmak időpontjáról írásban vagy telefonon értesíti a tagintézmény. A szülőnek, törvényes 

képviselőnek lehetősége van a tagintézmény szolgáltatásait írásban (postai vagy e-mail 

formában) és telefonon kérni. 

A kapcsolattartás az ellátásban részesülő gyermek/tanuló esetében a törvényes 

képviselővel az ellátás végéig folyamatos.  

Jellemző formája a szóbeli megbeszélés és az írásbeli megkeresés.  

A kapcsolattartás eszközei:  

- szakvélemény 

- feljegyzés 

- tájékoztató (szóbeli, írásbeli) készítése 

- tanácsadás 

- esetmegbeszélés 

 

Vezetők közötti feladatmegosztás 

Az igazgató helyettesítését a tagintézményvezető helyettes, szükség esetén az általa 

meghatározott munkatárs – az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – 

látja el. Tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására csak külön intézkedéssel 

adhat felhatalmazást. 

A vezetők közötti feladatmegosztást minden tanév elején egyeztetik egymással és az adott 

tanév munkatervében rögzítik.  

A tagintézmény-igazgató felelős:  

- a tagintézmény alkalmazotti, szakalkalmazotti testületének vezetéséért, 

- a tagintézmény külső kapcsolatainak, társintézményekkel való együttműködésének 

folyamatos biztosításáért,  

- a szakfeladatok közvetlen szakmai irányításáért és ellenőrzéséért 

- az igazgatóhelyettes közvetlen szakmai irányításáért. 

A tagintézmény igazgató-helyettes felelős: 

- a járási szakértői bizottság közvetlen szakmai irányításáért és ellenőrzéséért. 

- a nevelési tanácsadás ellátásban dolgozó szakalkalmazottak közvetlen szakmai 

irányításáért és ellenőrzéséért. 

- az intézményi dokumentumok naprakész vezetéséért 

- az INYR havi rendszerességgel történő ellenőrzéséért 

 



A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek – az 

ágazati rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően – a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének 

rendje 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye a feladatait 

tanévhez igazodó munkaterv alapján végzi, melynek tartalmaznia kell a feladatok, a 

továbbképzések és a szabadságok ütemezését is.  

A munkatársak, a feladatokhoz és az ellátandó gyermeklétszámhoz igazodva, a tanév elején 

összeállított éves órarend alapján dolgoznak. Az órarendet úgy kell összeállítani, hogy az a 

rendelkezésre álló foglalkoztató szobák kihasználását optimálisan biztosítsa, továbbá a főállású 

dolgozók kötelező óraszámát a hét minden munkanapjára arányosan elosztva rögzítse. Az 

órarendet minden év szeptember 15-ig kell leadni, az órarenden változtatni csak előzetes 

igazgatói engedéllyel lehetséges. 

A munkarendnek a tagintézmény szolgáltató jellegéből adódóan az igénybevevők idejéhez 

kell alkalmazkodnia, a nyitva tartás a klientúra igényeinek megfelelően alakul, szükség esetén 

év közben módosítható.   

Ambulánsan rendszeres foglalkozásra a gyermekek, tanulók iskolai elfoglaltságát 

amennyire lehetséges, figyelembe véve ( a tanórák látogatását nem akadályozva) fogadja a 

rászorulókat. 

A diagnosztikai és terápiás, fejlesztő munkával, vagy a gyermekekkel való foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátására fordítható idő a tevékenységhez szükséges felkészülésből, 

vizsgálatok kiértékeléséből, szakvélemények írásából, a gyerekekhez való utazásból, a kötelező 

adminisztráció vezetéséből és team megbeszélésekből áll. 

A foglalkozási órákat zavarni nem lehet. A foglalkozások előre megbeszélt időpontban 

zajlanak. Egy-egy foglalkozás időtartama általában 45 perc, indokolt esetben (pl. családterápia 

vagy csoportterápia) ettől el lehet térni, így 1,5-2 órás foglalkozást is lehet tartani. 

A logopédiai terápiák időtartamának meghatározása a logopédus kompetenciája (a 

rendeletnek megfelelően maximum 45 perc a gyermek teherbírásának függvényében), melynek 

meghatározását az órarendben jelöli, az igazgató jóváhagyja. A foglalkozások gyakorisága a 

jogszabályban rögzített. A nevelési tanácsadás területén az ellátás esetében heti egy alkalom, 

ennél indokolt esetben több is lehet. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi 

Tagintézményének logopédia szolgáltatásai a kijelölt nevelési, nevelési-oktatási 

intézményekben vagy a Tagintézmény Ambulanciáján zajlanak. A logopédus a szülőt a 

foglalkozások helyéről és idejéről írásban értesíti, a foglalkozás megkezdése előtt. A gyermek, 



tanuló beosztását a szülővel egyeztetve, az ellátás időpontjára vonatkozó szülői kérés, továbbá 

az ellátásnak helyt adó köznevelési intézmény működési feltételeinek figyelembevételével 

állapítja meg.  

A gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés és gondozás szolgáltatásai a 

Szombathelyi Tagintézményben, vagy ha az ellátandó gyermek egészségügyi problémái, illetve 

a nehezített közlekedés miatt ez nem megoldható, a gyermek otthonában kerül sor, a Szakértői 

Bizottság véleménye szerint. A foglalkozás megkezdése előtt a szakember a szülővel 

egyeztetve, az ellátás időpontjára vonatkozó szülői kérés, továbbá az intézmény működési 

feltételeinek figyelembevételével állapítja meg a foglalkozások helyét és idejét. 

A tagintézmény minden munkatársa köteles a takarékossági szempontok 

figyelembevételével szervezni és végezni munkáját.  

A szakszolgálati titkár távolléte esetén, a feladatokat a tagintézmény-igazgató osztja fel az 

intézmény dolgozói között, figyelembe véve a dolgozók adott területre vonatkozó ismereteit, 

az egyenletes leterheltséget, és a túlterhelés megakadályozását. 

 

A belső ellenőrzés rendje 

A belső ellenőrzés alapvető célja, hogy biztosítsa a vezetés hatékonyságát, valamennyi 

tevékenység során a jogszabályi előírások, utasítások betartását, a vagyon védelmét, a belső 

rend és fegyelem megszilárdítását. Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik.  

A tagintézmény-igazgató, a tagintézmény igazgató-helyettes a belső ellenőrzési terv 

alapján a szakmai munka eredményessége és a tagintézmény zavartalan működése érdekében 

ellenőrzik, értékelik a közalkalmazottak munkáját. A belső ellenőrzési tervet nyilvánosságra 

hozzák. 

A belső ellenőrzés formái lehetnek: 

- hospitálás (óra-, foglalkozás látogatás és/vagy vizsgáló tevékenység megfigyelése) – 

- írásos dokumentumok vizsgálata  

- előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés 

- spontán, alkalomszerű ellenőrzés, 

- folyamatos információgyűjtés révén a tagintézmény dokumentumainak, 

követelményeinek összehasonlítása, megfeleltetése a valódi működéssel, 

- az ellenőrzés tapasztalatainak értékelése. 

A tagintézményben a belső ellenőrzésre jogosultak 

- főigazgató, 

- főigazgató-helyettesek, 



- tagintézmény-igazgató,  

- tagintézmény igazgató-helyettes, 

- munkaközösség vezető 

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni, a 

pozitívumokat ki kell emelni, a fejleszthető területekre javaslatokat megfogalmazni, melyek a 

kolléga szakmai fejlődését célozzák.  

Az ellenőrzés a szakmai titoktartást és a vizsgálatok, foglalkozások intimitását nem 

sértheti, formája a foglalkozások, órák látogatása, megfigyelése, a dokumentáció áttekintése és 

személyes beszélgetés az adott kliensről. Az ellenőrzések és észrevételek közlése személyes, 

négyszemközti beszélgetés. 

A szakmai felügyeleti szerv ellenőrzése csak a főigazgató és a tagintézmény- igazgató 

tudtával történhet. 

Az ellenőrzés folyamata 

- Az ellenőrzés során az ellenőrzöttel közölni kell, hogy hol, mit, mikor fog a felettes 

ellenőrizni. 

- Az ellenőrzés során tapasztaltakat írásban kell rögzíteni, és az ellenőrzöttel alá kell 

íratni.  

- A rendkívüli eseteket jegyzőkönyvezni kell.  

- A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megállapítást, az ellenőrzés során adott 

javaslatot, intézkedést (ha szükséges) és a hiba kijavítására adott határidőt. 

- Az ellenőrzés tapasztalatait a kollégákkal egyénileg kell megbeszélni. 

- Az általánosítható tapasztalatokat, a feladatok egyidejű meghatározásával, értekezleten 

összegezni és értékelni kell. 

 

Egyéb külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája és módja 

A tagintézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért a tagintézmény – igazgató a 

felelős, melyet a tagintézmény-igazgató-helyettesre átruházhat.  

Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok során feladatát maximális 

szakmaisággal és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben a gyermekek érdekeit 

szolgálja, és ezzel az intézmény szakmai hírnevének növekedését segítse elő.  

A kapcsolattartás során minden szakmai információt köteles az igazgatónak átadni. 

Kapcsolatot tartunk:  

- a civil szféra képviselőivel 



- ELTE Savaria Egyetemi Központ 

- ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 

- ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

- ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 

- POTE Szombathelyi Képzési Központ 

- Autisták Országos Szövetsége Szombathelyi Iroda 

- Esőemberke Alapítvány 

- Zseboroszlán Alapítvány 

 

A tagintézmény feladatellátási helyei 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye az alábbi feladatellátási 

helyeken végez tevékenységet: 

• Acsádi Mézeskalács Óvoda 

• Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola 

• Apáczai Waldorf Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Apponyi Albert Általános Iskola 

• Balogunyomi Rozmaring Óvoda 

• Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

• Boldog Brenner János Óvoda 

• Boldog Brenner János Óvoda Bem Utcai Telephelye 

• Boldog Brenner János Óvoda Nardai Horvát Nemzetiségi Tagóvodája 

• Csodavár Óvoda 

• Dési Huber István Általános Iskola 

• ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

• Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola  

• Felsőcsatári Óvoda-Cuvarnica 

• Gotthárd Jenő Általános Iskola 

• Gyöngyös-kert Óvoda 

• Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti Tagóvodája 

• Gyöngyös-kert Óvoda Vassurányi Tagóvodája 

• Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde 



• Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde Söptei Tagintézménye 

• Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 

• Jáki Százszorszép Óvoda 

• Középhegyi Waldorf Óvoda 

• Lógalába Magánóvoda 

• Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola 

• Nárai Aranykapu Óvoda 

• Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda 

• Németh Pál Kollégium 

• Nyitra Utcai Általános Iskola 

• Oladi Általános Iskola 

• Paragvári Utcai Általános Iskola 

• Paragvári Utcai Általános Iskola Nárai Telephelye 

• Perenyei Aranyhíd Óvoda 

• Perintparti Szó-fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

AMI 

• Perintparti Szó-fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda  

• Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Rumi Játékvár Óvoda 

• Rumi Rajki István Általános Iskola 

• Rum-kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Fejlesztő nevelés-oktatást végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

• Séi Mesevilág Óvoda 

• Sorkifaludi Bokréta Óvoda 

• Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

• Sorokpolányi Bóbita Óvoda 

• Szentpéterfai Horvát- Magyar Kétnyelvű Általános Iskola  

• Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 

• Szombathelyi Aréna Óvoda 

• Szombathelyi Barátság Óvoda 

• Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda 

• Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola 



• Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 

• Szombathelyi Donászy Magda Óvoda 

• Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda 

• Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda 

• Szombathelyi Játéksziget Óvoda 

• Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 

• Szombathelyi Margaréta Óvoda 

• Szombathelyi Maros Óvoda 

• Szombathelyi Mesevár Óvoda 

• Szombathelyi Mocorgó Óvoda 

• Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum 

• Szombathelyi Napsugár Óvoda 

• Szombathelyi Neumann Janos Általános Iskola 

• Szombathelyi Pipitér Óvoda 

• Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 

• Szombathelyi Szivárvány Óvoda 

• Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda 

• Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Szombathelyi Vadvirág Óvoda 

• Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda 

• Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 

• Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola 

• Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Vassurányi Telephelye 

• Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Váti Tagintézménye 

• Toronyi Csicsergő Óvoda 

• Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola 

• Vaskeresztesi Szivárvány Óvoda 

• Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde 

• Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde 

 



12. sz. melléklet 

A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézményének szervezetére és 

működésére vonatkozó külön szabályok 

 

A tagintézmény működési rendje 

A tagintézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata  

Hosszú bélyegző: 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Vasvári Tagintézménye 

9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. 

 
 

Körbélyegző (kicsi): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Vasvári Tagintézménye 

9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. 

 

 

Körbélyegző (nagy): 

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Vasvári Tagintézménye 

9800 Vasvár, Alkotmány utca 7. 

 

 

 

 

A bélyegzőhasználat jogosultjai: a tagintézmény-igazgató  

A tagintézmény-igazgató távollétében: a helyettesítési rend alapján. 

A tagintézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a tagintézmény-

igazgató távollétében a helyettesítési rend alapján megbízott személy jogosult.  

 

A tagintézmény nyitvatartási rendje 

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. A nyár folyamán a szabadságok kiadását 

figyelembe véve ügyeleti rendszerben biztosítjuk a feladatellátás működését. A 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátása folyamatos, a többi 

szakterületen jelentkező ellátási igényeket a tagintézményi ügyeleti napokon teljesítjük. 

Ügyeleti nap a nyár folyamán: minden héten csütörtök 

Nyitva tartás a tanévben: 



hétfő- csütörtök: 730-1630 

péntek: 730-1400 

A nyitva tartási idő igény szerint változhat.  

 

A tagintézményben tartózkodás rendje: 

A tagintézménnyel jogviszonyban álló személy nyitvatartási időben tartózkodhat a 

tagintézmény épületében. A szakdolgozók a munkaidejük rendjét az előírt munkaidőbeosztás 

alapján teljesítik. A szakszolgálati tagintézménnyel jogviszonyban nem álló személyek 

ügyintézési időben, ügyintézés és várakozás céljából tartózkodhatnak a tagintézmény 

épületében. 

 

A Vasvári Tagintézmény ügyintézési ideje: csütörtök: 900- 1400 

 

 

A tagintézmény-vezetői tanács működésének rendje 

A tagintézmény-vezető az intézmény igazgatótanácsának tagja, kapcsolatot tart a főigazgatóval 

és a főigazgató-helyettesekkel.  A tagintézmény-igazgató tájékoztatja a szakalkalmazotti 

közösséget.  

A tagintézményben a tagintézmény-igazgató és a szakalkalmazotti közösség tagjai (6 fő) 

megalkotja a tagintézmény-vezetői tanácsot. A tagintézmény-igazgató a tagintézmény 

vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői tanács segítségével végzi. A tanács 

tagjai legalább kéthavonta értekezletet tartanak. 

A tagintézmény vezetői tanács:  

- Figyelemmel kíséri a tagintézményben folyó szakszolgálati munkát.  

- Figyelmet fordítanak az tagintézményi munkatervben foglaltak végrehajtására.  

- Javaslatot tesznek a tagintézmény- igazgatónak a tagintézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek javítására vonatkozóan. 

- Segítik a kihelyezett feladat ellátási helyek szakmai munkájának koordinálását. 

 

 



Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje 

A tagintézmény külső kapcsolatainak megszervezéséért a tagintézmény-igazgató a felelős. 

Minden dolgozó köteles a külső munkakapcsolatok során feladatát maximális szakmaisággal 

és intenzitással úgy végezni, hogy az minden esetben a gyermekek érdekeit szolgálja, és ezzel 

a tagintézmény szakmai hírnevének növekedését segítse elő. A kapcsolattartás során minden 

információt köteles a tagintézmény-igazgatónak átadni.  

- Elsődleges feladatunk, hogy a színvonalas szakmai munka érdekében szoros napi 

kapcsolatot tartsunk az ellátási területünkön működő köznevelési intézményekkel. 

Személyes munkakapcsolatot tartunk az osztályfőnökökkel, szükség szerint a 

szaktanárokkal és ifjúságvédelmi felelősökkel. A kapcsolattartás célja: az 

információáramlás biztosítása, igények, kereslet megismerése, visszajelzés a 

szolgáltatás minőségéről, együttműködés, szakmai tapasztalatcsere. A kapcsolattartás 

folyamatosan történik szóbeli és írásos formában egyaránt. 

- A tagintézmény köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a megfelelő, 

Gyermekjóléti Szolgálatnál, indokolt esetben jegyzői hatósági eljárást is 

kezdeményezhet a gyermekek, tanulók érdekében.  

- A gyermekek érdekében hatósági felkérésre saját kompetenciájának körében 

együttműködik a tanácsadó szakmai közössége a hatósági szervekkel. 

- Gyermekelhelyezéssel, szülői, nagyszülői kapcsolattartási ügyekben a Gyámhivatal 

kérésére igyekszünk minél előbb eljárni, a gyermekvédelmi etika követelményeit 

betartva segítjük megtalálni a gyermek számára legmegfelelőbb megoldást. 

- A tagintézmény kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal, iskolaorvosokkal, 

gyermekorvosokkal, gyermekpszichiáterrel. A kapcsolattartás formája írásbeli és 

szóbeli. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje 

- A pedagógusok igény szerint, a tanév során részt vesznek a nevelési-oktatási 

intézmények szülői értekezletein, munkájukról tájékoztatást adnak. 

- Előzetes egyeztetés alapján a tagintézményben vagy az ellátási helyen egyéb 

konzultációs lehetőséget biztosít partnerei számára.  

- Pedagógusaink telefonon, emailen, facebook oldalon és a tagintézmény honlapján 

keresztül is elérhetők. 



- A vizsgálatra érkező szülőkkel a törvényi szabályozóknak megfelelő kapcsolatrendszert 

ápoljuk. 

- A gyógytestnevelésben részesülő gyermekek, fiatalok szüleivel a gyógytestnevelő 

rendszeresen konzultál, fejlődésükről a Kréta felületen keresztül rendszeres 

tájékoztatást ad. 

- A terápiás ellátásban lévő gyermekek szüleit szakembereink szükség szerint 

tájékoztatják a folyamat állapotáról. 

 

Vezetők közötti feladatmegosztás 

A tagintézmény- igazgató felel a tagintézmény ellátási körzetében:  

- a szakmai munkáért,  

- a szakalkalmazotti közösség vezetéséért  

- a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  

- nevelési-oktatási, szakképzési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, 

valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért,  

- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.  

 

Helyettesítési rend: 

A tagintézményben nincs állandó tagintézmény- igazgató helyettes. A tagintézmény-igazgató 

helyettesítésére megbízott személy: Eredics Edina- gyógypedagógus 

A tagintézmény- igazgatót távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel, helyettesíti. Ellátja a 

tagintézmény- igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 

 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek – az 

ágazati rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően – a 

pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének 

rendje 

A tagintézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek és a pedagógiai 

munkát segítő foglalkoztatottak a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat végzik 

azokon a feladatellátási helyeken, amelyeket a tanév elején a feladatellátási hely felosztásban a 

tagintézmény vezetője meghatározott. A pedagógiai munkát segítő munkakörben 

foglalkoztatott szakszolgálati titkár a munkakörének megfelelő feladat végzésére kötelezhető. 

 

A belső ellenőrzés rendje 



Az ellenőrzés a bizalom elvére épül. A tagintézményi belső ellenőrzés operatív irányítója és 

felelőse a tagintézmény-igazgató. Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed a tagintézmény 

valamennyi dolgozójára, az általuk végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis a 

tagintézmény teljes szakmai működésére. 

Az ellenőrzések előre bejelentett időpontban, és szempontok alapján történnek, azok célja a 

segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés.  

 

Területei 

- szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése 

- adminisztratív feladatok ellenőrzése 

 

Módszerei 

- foglalkozások látogatása 

- írásos dokumentumok vizsgálata 

- beszámoltatás szóban, írásban 

 

Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. 

A tagintézmény- igazgatói ellenőrzésen kívül a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja az 

egyes gyermek fejlődését, a fejlesztő feladatok megvalósulását. 

A tagintézmény-igazgató munkáját a főigazgató ellenőrzi a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint.  

Az ellenőrzés tapasztalatait a dolgozókkal egyénileg, szükség esetén a nevelőtestület tagjaival 

kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával 

értekezleten összegezni és értékelni kell. 

 

Egyéb külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája és módja 

A tagintézmény munkakapcsolatot tart: 

- más pedagógiai szakszolgálati intézményekkel 

- bölcsődékkel és speciális bölcsődékkel 

- óvodákkal, iskolákkal, szakiskolákkal és szakközépiskolákkal 

- gyógypedagógiai intézményekkel  



- gyermekjóléti szolgálatokkal és egyéb gyermekvédelmi intézményekkel 

- az egészségügyben dolgozókkal  

- önkormányzatokkal 

- illetékes hatóságokkal 

- a civil szféra képviselőivel 

- szükség esetén egyéb – itt fel nem sorolt – intézményekkel.   

A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, levél formájában, elektronikus úton, 

illetve a honlapon, és a közösségi média felületein. Kapcsolódhat konkrét ügyhöz, lehet 

tanácsadás, konzultáció, vagy tájékozódó jellegű.  

 

A tagintézmény feladatellátási helyei 

Települések:  

Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, 

Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, 

Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, Vasvár  

 

Óvodák 

- Alsóújlaki Vackor Óvoda, Alsóújlak 

- Bérbaltavári Micimackó Óvoda, Bérbaltavár 

- Hegyháti Cseperedő Óvoda Csehimindszenti Telephelye, Csehimindszent 

- Csipkereki Önkormányzati Óvoda, Csipkerek 

- Hegyháti Cseperedő Óvoda, Gersekarát 

- Győrvári Lurkó Kuckó Óvoda, Győrvár 

- Kertészkert Művészeti Óvoda, Kám 

- Olaszfai Napsugár Óvoda, Olaszfa 

- Oszkói Búzavirág Óvoda, Oszkó 

- Püspökmolnári Mesefalva Óvoda, Püspökmolnári 

- Bertha György ÁMK Óvoda, Rábahídvég 

- Hegyháti Cseperedő Óvoda Telekesi Telephelye, Telekes 

- Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Vasvár 

- Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde Béke Utcai Telephelye, Vasvár 

 

Iskolák 



- Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola, Csehimindszent 

- Gersekaráti Általános Iskola, Gersekarát 

- Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola, Győrvár 

- Prinz Gyula Általános Iskola, Püspökmolnári 

- Prinz Gyula Általános Iskola Rábahídvégi Telephelye, Rábahídvég 

- Vasvári Általános Iskola, Vasvár 

- Vasvári Általános Iskola Alsóújlaki Telephelye, Alsóújlak 

 

 

 

 

 

 


